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PMm.ata homem
suspeito de

violentar diarista
CRIME Rapaz de 28 anos invadiu uma casa

•. _,i/l'C

no Bairro Czerniewicz, em Jaraguá do Sul,
agrediu uma mulher e, armado com uma

faca, ameaçou os policiais. Página 20

I

Eles querem a ponte

Aniversário
Scarcom

noite de gala
Na abertura das

comemorações dos 10

anos do Teatro do Centro

Cultural, a Filarmônica
realiza hoje um concerto

. especial com entrada

gratuita.MIX.
Futsal Sub 20

CSMquer
ser bicampeã
Equipe de Jaraguá do Sul
inicia amanhã a defesa
do título do Campeonato
Catarinense na 'categoria.
A estreia será em Itajaí,
contra o Tipso. PÁGINA 22
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DO LEITOR

Para todas as mães
Tem-se visto pela cidade, inúmeros outdoors, alu-

, sivos ao Dia das. Mães e, deles me vem à seguinte
reflexão: O que ficará desta data comemorativa, após
atender o objetivo das elaboradas propagandas, cria
tivamente sedutoras, para apelo ao consumismo? Ao

despertar de muitas lembranças se cumprirá parte do

materialismo, porém, haverá por trás dessas propagan
das pensamentos e sentimentos de incalculáveis valo
res transcendendo tal comemoração? Seria bom se o

tema dessas lembranças provocadas por essas ocasiões
fossem permanentes e não se empalidecessem no mo

mento de serem substituídas por outras datas especiais.
O sentimento materno transcende ao papel femini

no quando destaca em seu perfil de mãe a tradução da

paciência, da atenção, do entendimento e da compre
ensão íntima do seu complexo papel. Papel de todos os

tempos e de grande hierarquia no enredo da história
humana. Segundo o autor da ciência logosófica, Gon
záles Pecotche: "Os pensamentos de amor verdadeiro
e consciente para com o semelhante, os motivos que
surgem da vida superior, embelezam de uma maneira
muito particular a fisionomia humana, pondo nos olhos
a doçura; nos lábios, o fresco sorriso da felicidade; e na
alma, a nobre expressão do sentimento"

Será a maternidade o principio de tudo? Penso que a

fonte de todo o sentimento guardião e exemplar da huma
nidade está no amormatemo: no dar e receber o bem que
se alcança com sua vinculação. O que, senão ele preserva
seu poderoso antídoto para eliminar discriminações, dis
tâncias ou incompreensões entre QS seres? Competirá a

cada um de nós, ampliarmelhor esse sentimento; assimi
lar e praticar a cultura desse amor despretensioso e cui
dadoso cujo significado revela a força do afeIo no espírito

'

da humanidade presente. Nossa responsabilidade social,
, moral, individual e'espiritual é cuidar para que esse senti
mento matemo supere as formas de.propagandas anuais
para que esse sentimento sobreviva sempre e diariamen

te, formoso e dignamente belo pelos preâmbulos do tem
po e da evolução de nossa espécie.

• Gloria Nunes deMendonça Fernandes, Estudante de Logosofia

;. COTIDIANO
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Paraparticipar desta seção envie S11a8fotos e sugestões
.

para ., redacao@ocorreiodopovo.com.br

Edooação
Cursos no Senac
'de Jaraguá do Sul

A Faculdade de Tecnologia do Senac de Jara-
'

guá do Sul está com as inscrições abertas para o

curso de Processos Gerenciais (diurno), Gestão
da Tecnologia da' Informação (noturno) e Ges

tão de Qualidade (noturno). Nos cursos de pós
graduação há vagas para as áreas de Gerencia
mento de Produtos, Desenvolvimento Cogniti
vo, Segurança da Informação e de Gestão, Tec
nologias e Processos de Logística. Informações
pelo fone 3275-8400 ou no sitewww.sc.senac.br

COMENTÁRIO

Faça Acontecer
A s mulheres precisam ler mais
.l"\e melhor, de outro modo vão
continuar em trabalhos menores,

ganhando parcela do que ganham
os homens e continuando a ser a

segunda voz dentro das empresas.
Potencialmente, potência é a capa
cidade de vir a ser, as mulheres são
melhores que os homens em tudo.
Duas coisas depõem, todavia, con
tra elas: vêem o trabalho como um

fardo, não costumam ter ambições
de carreira, e deixam que oshomens
as comandem. A conta não fecha.A
mulher envelhece mais cedo, não
tem poupança, o mercado a rejeita
por ser "velha" e mulher e, nesses
casos, a mulher costuma procurar
por um "companheiro", na verda
de um arrimo, um pagador de suas

contas. Vida indigna, nojenta.
Eu disse que as mulheres pre-

lUIZ CARLOS PRATES

cisam ler mais e melhor. Melhor

significa não ler apenas revisti
nhas de fofocas, procurar por fotos
de conhecidos nos jornais ou ler
sobre beleza, moda e futilidades.
Tem que ler, por exemplo, o livro
de uma supermulher, a america
na Sheryl Sanberg, autora do livro
Faça Acontecer,

Sheryl tem 43 anos, beleza de
entortar as torres da igreja e compe
tênciapara tocar aárea financeirado

Facebook, uma organização bilio

nária, sabes lá o que é isso? Sheryl
diz no seu livro que "Os homens

• Famílias
É quase regra, não conheço exceção. Ou você co-

nhece algum caso onde numa família demuitos filhos e

filhas o pai - o patrão - invista consistentemente numa
filha para lhe suceder nos negócios? Não conheço. Aca
bei de ler uma história, mais uma, que me irritou mui
to. Vou preservar os nomes, o que importa é a história.

Desça ao quadro debaixo, por favor ...

• Ela
É uma grande empresa nacional, você talvez até

tenha um de seus produtos na cozinha... O pai tocava
o negócio e o filho mais velho estava sendo preparado
para sucedê-lo. Morre o pai e meses depois morre o

filho, causas diferentes. E o que acontece? A filha, que
não era cotada para tocar a empresa, formada em outra

área, tinha diante de si a grande questão: vender a em-

são promovidos com base em seu

potencial, enquanto as mulheres
são promovidas com base no que já
realizaram...

"

E sabes por quê? Por
que quem decide sobre as promo
ções delas são homens, e os homens
se borram- desculpe a palavra chula
- da competência de uma mulher.
Cabe então aos pais promover a

revolução cultural, educando as fi
lhas para serem mulheres-cidadãs
e não "objetos" de vestidos de cau
da diante de um altar.

Sheryl diz também que "Desde

cedo, as meninas ouvem que terão

que escolher entre se dar bem no

trabalho ou ser boa mãe". As mu
lheres têm que se rebelar contra isso
educando as filhas, caso contrário,
vão continuar na dependência de
um macho abusado, não raro, um

baita fracasso como homem...

presa ou tocá-la adiante? Ficou com a segunda hipóte
se. A empresa cresceu. Será que o mimoso faria o mes

mo sucesso? Pai que é pai não distingue filho homem de
filhamulher. Você conheceu um?

• Falta dizer
Frase do livro Confissões de um Filósofo Desespera

do, de Luiz GOnzaga de Bem, catarinense: - "Em todos
os sonhos que se realizam, há uma aflitiva sensação de
vazio". Li a frase como sendo um desconsolo realizar
um desejo, isso, de fato, deixa-nos diante de um novo

desejo. Costumamos não desejar o que temos, o bom é
ter o que não temos, daí que npnca teremos paz, nem

falo em felicidade. Felicidade, aliás, dispensa desejo, fe
licidade exige que se viva bem no aqui e agora, desejos
são sempre futuro. - Sei disso, mas "ardo" por dentro,
aos diachos com a verdade filosófica!

Entidade
Café colonial do CVV
.O CVV realiza amanhã um café colonial.

para conseguir recursos para a entidade. O .

. evento inicia às 14 horas, noCírculo Italia
no de Jaraguá ds> Sul,' na Ruá dos Imigran
tés 'Italianos, 33, no bairro Vila Nova. Os

. ingresses podem ser reservados pelo fone

3370-8636, no horário das 14h às 18h30. O
valor é R$ 20 por pessoa. '

ESPERANÇA
A aposentada Helena Zapelini Deretti, 65 anos, sofre de uma

doença respiratória crônica. Com apoio da Prefeitura de Jaraguá
do Sul ela foi para Porto Alegre. Lá, ela irá realizar exames para
ver se tem condições de receber um transplante de pulmão.

LOTERIAS
LOTOFÁCIL
SORTEIO Nº 902
01 - 02 . 03 - 04 - 05
06 . 08 - 09 - 11 - 17
20 - 21 - 23 - 24 - 25

QUINA
SORTEIO Nº 3185
26 - 28 - 36 - 53 - 79

LOTERIA FEDERAL
SORTEI.O Nº 04760
1 Q 20.490 250.000,00
2Q 89.407 . 17,100,00
3Q �0.799 16.600,00
4Q 33.838 16.100,00
5Q 78.330 15.200,00

MEGA SENA
SORTEIO Nº 1492
04 - 09 - 18 - 44 - 46 - 48
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CHARGE

QUASE CENTENÁRIO, E CO:M FÔLEGO DE GURI

EDITORIAL

Modenw e com,

94 anos de história
Oornal o Correio do Povo comemora

hoje 94 anos de história. O privilégio
demanter um veículo com tantos anos de

experiência no mercado revela o apreço
que a comunidade doVale do ltapocu tem
com essemeio de comunicação.

Ao longo dessa trajetória, Santa Ca
tarina viu muitos jornais de grande porte
sumirem com o tempo. O Correio do Povo
é o jornalmais antigo em atividade na im-

prensa catarinense. A tarefa de mantê-lo
ativo exige muita responsabilidade. É o

reconhecimento dos leitores e anuncian
tes que resultam no principal bem desse
meio de comunicação: a credibilidade.

Sem a valorização de assinantes e

anunciantes o papel da imprensa fica sem
sustentabilidade para cumprir a missão
de informar e defender as causas da co

munidade, sempre com o olhar direcio
nado ao desenvolvimento.

Em 94 anos, O Correio do Povo é mo
derno. Nesse longo período, teve a sensi
bilidade de acompanhar as evoluções. O
jornal semoldou aos novos hábitos de lei
tura que vão além do papel. O portal OCP
Online foi remodelado e atualmente conta
com uma série de variações para o inter
nauta saber sobre a comunidade onde
vive. O jornal também ampliou o número
de páginas, de conteúdos e hoje se apre
senta totalmente colorido.

" .-,
.

Em 94 anos de história, o jornal se
moldou aos novos hábitos de. leitura.

Hoje é uma data especial para o jornal.
Mas ela só tem esse mérito por causa dos
leitores a anunciantes. Muito obrigado.

D!VULGAÇÁO

FAMfLIA

Uma ação do Colégio
Marista São Luís, em
Jaraguá do Sul, promove
à integração entre os

pais e os alunos na

unidade escolar. A

mobilização acontece
duas vezes por ano.
As atividades não se

resumem às reuniões
de avaliação, mas
também na troca de

experiências. Uma das
famílias participante das
atividades integradoras
é a do casal Sérgio e'
Karnlla Ribeiro. Eles

aproveitaram para
conviver no ambiente em

que as filhas Amanda e

Gabriela são educadas.

'* Os artigos e opiniões assinados não retratam
necessariamente o posicionamento do jornal, sendo

de inteira responsabilidade de seus autores.

�� o Correio do Povo utiliza ;apelproduzido a partir de
� fontes renováveis preservando asflorestas no mundo.
Recicle a infonnação. Passe estejornoipara outro leitor.

"
\ É bom ter os Estados

competindo. Quando
um fica melhor, o

outro também fica.
O desafio (do Brasil)
é de se tornar uma

grande potência.
Com o tempo vai

. acontecer, mas a

questão é quanto
tempo vai levar.

Do vencedor do prêmio
Nobel de Economia

'2004), Edward Prescott.
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Hospital faz campanha
. \

para conseguIr recursos
CONTRIBUiÇÕES
Pronto Socorro da

unidade de Guaramirim

precisa de dinheiro

para ser reformado

Natália Trentini

A entidade São Camilo, res

.rl.ponsável pela administração
do Hospital Padre MathiasMaria
Stein, realiza amanhã um pedá
gio beneficente: O objetivo é ar

recadar fundos para a ampliação
e reestruturação do pronto aten

dimento da unidade. A obra está

orçada em R$ 1milhão.
"Os valores não terão tanta

importância nesse momento,
queremos mesmo apresentar
CJ projeto para a comunidade.
Essa é uma forma de aproximar
o hospital da população para
também fortalecer nossa ima

gem", afirmou o diretor admi

nistrativo, Cláudio Marmentini.

O tema da campanha segue o slo
gan da São Camilo: "Atender com
o coração nas mãos". Um adesivo
será distribuído para identificar as

pessoas que contribuírem. Os valo
res serão depositados em uma con

ta específica para o projeto.
A ação faz parte da abertura da

Semana de Enfermagem. Profissio
nais e voluntários irão orientar os

moradores sobre saúde e realizan
do exames simples, como a medi

ção da pressão e teste de glicose. A
movimentação será na Praça Can
talícioÉrico Flores, das 9h e 15h.

MOBILIZADOS Funcionários do hospital fazem o gesto que simboliza a campanha de ajuda

Frõhlich incentiva a campanha.
O prefeito de Guaramirim,

Lauro Frõhlich apóia a inicia
tiva da entidade e confirmou
a participação na ação para
buscar recursos. "Essa é uma

entidade que tenho maior ad

miração. Nas questões adminis-

trativas estamos tendo liberda
de de diálogo e nos entendendo.
Vamos dar todo apoio para que
o serviço melhore ainda mais",
destacou. De acordo com o

projeto, o número de consul
tórios médicos passará de dois

para três, será construída uma

sala de enfermagem, a farmá
cia básica e almoxarifado serão
centralizados e a sala de espera
será ampliada. Serão 453 me

tros quadrados de reforma e

outros 167 de ampliação.

tras despesas.
Apesar de o contrato com

a administração municipal ser
apenas para o gerenciamento, a
entidade tomou frente do proje
to.A campanha já foi apresenta
da para mais de 100 empresas
da região. Como a São Camilo é
uma entidade filantrópica com

finalidade social, as doações
poderão ser abatidas do impos-

Entidade buscaapoio de empresários
Mensalinente, a São Camilo

recebeum repasse de mais de R$
500mil da Prefeitura. As consul
tas e procedimentos cirúrgicos
também geram uma pequena
receita. Segundo Marmentini, o
valor é o suficiente para manter

o hospital, uma estrutura com

plexa que inclui equipe médica,
.

enfermeiros, medicamentos, ali
mentação, lavanderia, entre ou-

forme o contrato, mas não abre
todas as despesas. Eu quero saber
quanto fatura e quanto gasta para
buscar um entendimento", disse
Frõhlich.

Por outro lado, a gestora da

autarquia municipal responsável
pelo hospital, Márcia Prusse, afir
mou que os valores estão dentro
da realidade. "O levantamento
com outros hospitaismostrou que
as contas batem. Estão fazendo
muita polêmica em cima disso.
Em nenhum momento foi dito

que seria rompido o iconvênio",

destacou. Segundo Márcia, o flu
xo de 'atendimentos do hospital
aumentou nos últimos anos. Os

valores gastos quando a admi

nistração era da Prefeitura estão
distantes da estrutura atual, que
conta commil cirurgias no Centro
Cirúrgico, seis mil procedimen
tos realizados por mês no Pronto
Atendimento e quase quatro mil

pacientes internados. O que não
é gasto pela São Camilo vai direto

para um fundo específico, confor
me contrato. "A nossa principal
meta, e de toda comunidade, é

to de renda. "Estamos abrindo

grandes portas, agora queremos
fazer barulho e buscar a aceita-

ção da comunidade", ressaltou
a relações públicas responsável
pela arrecadação de fundos, An
gela Braz. Ainda não foram de

positados grandes valores, mas
foram garantidas doações em

material de construção, como

tijolos e cimento.

Prefeitura quermais detalhes sobre contrato
Um relatório detalhando as

despesas do Hospital Padre Ma

thias Maria Stein nos primeiros
meses deste ano já está nas mãos
do prefeito de Guaramirim, Lau
ro Frõhlich. A administração so

licitou a planilha de custos para
avaliar a necessidade do repasse
mensal de cerca de R$ 590 mil

para a Fundação São Camilo, en
tidade que administra o hospital.

Segundo o prefeito, as contas
estariam bem justificadas, porém
ainda não trouxe segurança para a

administração. "O relatório é con-

criarumaboa estruturahospitalar
para que venham também con- -

vênios e particulares. Assim, po
deremos ter receita para assumir

algumas contas, como a folha de

pagamento, e diminuír o repasse'
da Prefeitura", ressaltouMárcia.

Um novo encontro entre a

administração e entidade deve
acontecer para afinar o relatório.
Frõhlich explicou que este proces
so será feito com todos os servi

ços terceirizados pelo município.
"Queremos analisar as contas. É
um pedido da população", disse.

Intercâmbio

Húngaros vêm
para Jaraguá

Uma comitiva do consulado

húngaro desembarcará em Ja

raguá 40 Sul, amanhã. O grupo
vem para estreitar a relação en

tre o país europeu e o Brasil, por
meio da Associação Húngara de

Jaraguá do Sul. No roteiro está

prevista a recepção às 9h30, no
gabinete do prefeito Dieter Jans
sen, seguida pela visita ao Museu

Histórico Emílio da Silva e um

café da tarde na sede da associa

ção. Para finalizar, o grupo será
levado à Igreja Santo Estevão,
um patrimônio histórico de etnia

húngara construído em 1922, na

localidade de Jaraguá Alto.
A comitiva é formada pelo

embaixador da Hungria no Bra
sil, Csaba Szíjjártó; a consulesa
Eszter Dobos e o auxiliar Gábor

Gyuricza; além da.consulesa ho
norária da Hungria para Santa

Catarina, Cristina Univar Lago.
Desde março deste ano, algu

mas famílias de Jaraguá do Sul
se mobilizaram para a chegada
do embaixador e das consulesas.

Quase 50 descendentes - com

sobrenomes como Wolf, Schrei
ner, Salamon, Panstein, Kan

zler, Lescowicz, Springmann e

Fischer - buscaram documen
tos e se inscreveram em um cur

so básico de idioma. Com isso,
foram cumpridas etapas para a

conquistà da cidadania húngara,
que possibilita a moradia, estu
do ou trabalho em qualquer país
da União Europeia.

Vínculo
A Associação Húngara de

Jaraguá do Sul atua na preser

vação dessa cultura desde 1995.
Com Aparecida Martins na atu
al presidência, são promovidos
cursos, eventos, reuniões e pes

quisas relacionadas à etnia. A
sede está localizada na Estrada
Garibaldi, onde funcionava a

Escola Freimundo Keiser. A lo
calidade de Garibaldi também

.

tem importância para essa et

nia, pois abrigou as primeiras
comunidades de imigrantes.

Em 2012, os pesquisadores
Silvia Regina Toassi Kita e Sid
nei Marcelo Lopes publicaram
um livro sobre a' chegada dos

húngaros na região. "Páginas
de Jaraguá - 120 anos da Imi

gração Húngara em Jaraguá do
Sul" traz, além de histórias, do
cumentos que registram a che

gada das famílias.

-
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'Iranstornos com a falta de ponte
INCÕMODO
Moradores

querem agilidade
da Prefeitura de

Jaraguá do Sul para
finalizar as obras

Carolina Veiga

Areconstrução da pon
te Santo Estevão, na

JGS05, na localidade de

Garibaldi, tem causado
transtornos aos morado
res da região. A estrutura é
a ligação mais próxima da

região com a rua principal
do bairro. Como a obra
ainda não foi finalizada,
as cerca de 20 famílias da

região precisam rodar, no
mínimo, 20 quilômetros
a mais para chegar até

supermercado, a escola
ou ao posto de saúde, no
Centro de Jaraguá do Sul.

A ponte de madeira foi
construída em 2011 e, em

fevereiro deste ano foi re
movida para instalação de
uma com estrutura de' fer-

GERAL

26 de maio e a obra está

orçada em R$ 331.837,91.
Entretanto, os moradores
não crêem que até lá a

ponte esteja liberada para
o trânsito de veículos. Se-

ro e concreto. O prazo ini- gundo o empresário Paulo
cial para conclusão é dia Afonso Schwirkowski, de

48 anos, há duas semanas
os operários não apare
cem no local.

"Não estamos recla
mando das melhorias,
pelo contrário, só quere
mos que a nova estrutura

seja concluída logo para

que possamos retomar à

normalidade", afirmou
Schwirkowski. Segundo
ele, durante o dia, é co

mum os moradores dei
xarem os carros no outro

lado da ponte e seguirem
o caminho para casa a

pé. "Assim não precisa
mos andar os 18 km cada
vez que precisarmos sair
da região", concluiu. Os
moradores ameaçaram
fazer uma manifestação
caso o problema não seja
solucionado.

M tas

Arena com cara nova para o UFC
Até o dia 15 de maio

toda a estrutura da Are

na Jaraguá deverá estar

pronta para receber o

Ultimate Fighting Cham

pionship (UFC). De acor

do com o presidente da

Fundação Municipal de

Esportes (FME), Jean

Leutprecht, cerca de R$
500 mil reais foi investido

.

na realização de melho
rias internas e no entorno

da estrutura.
O investimento naAre

na, segundo Leutprecht,
será devolvido aos cofres

municipais apenas com a

arrecadação dos impostos
gerados durante o UFC.
"Só com a venda dos in

gressos a Prefeitura deve
rá receber de R$ 120 a R$
140 mil de ISS", revelou.

Essa semana está sen

do realizada uma revisão

em todo o sistema elétrico
e de iluminaçãoda Arena.
O estacionamento teve a

capacidade ampliada e os

últimos metros quadrados
estão em fase de terrapla
nagem.

Toda a área ainda rece
berá uma camada de ma

cadame e uma última com

cerca de 500m3 de brita.
Para facilitar o acesso do

. dtestacionamento a entra a

principal da Arena, ram
pas de ligação foram cons

truídas e estão em fase de
acabamento.

O UFC será realizado
em Jaraguá do Sul de 15
a 18 de maio, na Arena

Jaraguá, e deverá trazer

cerca de 10 mil pessoas à
cidade. Cerca de 100 pro
fissionais da organização
do evento já trabalham na

montagem da estrutura.

Área no entorne da Arena servirá para um amplo estacionamento

ova ogística
No dia do evento, para

viabilizar o acesso dos veí
culos o trânsito deverá ser

alterado num raio de quatro
ou cinco quadras da Arena.
Já para atender aos cerca de
1(1 mil turistas que estarão
na cidade, os taxistas de Ja
raguá do Sul assinaram um

Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) com os pro
fissionais de Massaranduba
eCorupá, solicitando reforço
nos dias de UFC.

A rua lateral à Arena,
que dá acesso ao Batalhão
da Polícia Militar, recebeu.
nova iluminação e calçadas
para passeio estão sendo
concluídas. A via deverá
ser destinada ao trânsito
exclusivo de veículos de

transporte público, como

ônibus, táxis e vans.

OCP5
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Comunidade espera a

finalização das obras
de colocação da nova

passagem para poder
reduzir o percurso

Projeto será
alterado

De acordo com secretá
rio de urbanismo de Jara

guá do Sul, Ronis Bosse, a

previsão é de que a ponte
seja entregue à comuni
dade apenas no dia 26 de

junho. Segundo ele, devido
às barreiras físicas encon

tradas no local da obra,
o projeto precisou ser re

feito. "O projeto precisou
ser readequado após en

contrarmos a cabeceira de
uma ponte antiga no local,
que se tornou uma barrei
ra de concreto", informou.
O secretário de Obras, Hi
deraldo Colle, disse que na
próxima semana, a secre

taria irá até o local para
retirar um dos pilares que
atrapalham a construção,
para que os trabalhos pos
sam continuar.

EDUARDO MONTECINO

Local vai receber uma nova área de lazer
Após o UFC, parte tem o local nos finais de

do terreno que abriga semana. Para transformar
o estacionamento será o local em uma área de

adaptada e transforma- lazer aberta à comunida
do em uma área de lazer. de, deverão ser utilizados
O espaço será destinado recursos provenientes de
ao uso da comunidade. A emenda do deputado es

intenção, segundo o presi- tadual Carlos Chiodini, do
dente da Fundação Muni- fundo perdido do governo
cipal de Esportes (FME), do Estado, no valor de R$
Jean Leutprecht, é a de 4 milhões. "Uma pequena

que, as ffllíllílias ;rreH���-', parte deste valor deverá

-.'

ser investida na Arena",
concluiu Leutprecht

Contudo, antes de via
bilizar o projeto, será ne

cessário garantir linhas de
transporte coletivo com

direção à Arena Jaraguá.
"Não adianta realizar

eventos, feiras ou abrir a .

área para a comunidade
se não tem ônibus que
vem até aqui", disse..
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Patricia Moraes

Novomapeamento em áreas de risco

Quase
cinco anos depois da

tragédia climática que tirou
a iiida de 13 pessoas e deixou cen

tenas de desalojados, muitos de
les enfrentam as consequências
até hoje, a Prefeitura de Jaraguá
do Sul vai detalhar na próxima
segunda-feira como será realiza
do o trabalho que culminará com

um novo mapeamento de risco e

propostas de intervenção para
prevenção dedesastres. A audiên
cia pública acontecerá às 19h, na
Câmara de Vereadores. Técnicos
da empresa GeoEnvi, contratada
pelo Ministério da Integração,
falarão sobre o trabalho que será
desenvolvido em 20 pontos da ci

dade, envolvendo o cadastramen
to das edificações, vistoria nas

encostas e análise estrutural de
residências. Sobre este assunto, a
coluna conversou com o diretor
de Defesa Civil, Maicon Leandro
da Costa, quefoi um dos 'anjos' da
inesquecível catástrofe.

o senhor acompanhou toda

tragédia climática enfrentada por
Jaraguá em 2008. Foi um dos he

róis, 'anjo' das vítimas. Que lem
brança tem daquele episódio?

Fomos acionados já nos primeiros
acontecimentos registrados. Desde

então, tudo o que podemos verificar
foram pessoas com semblantes tristes,
emocionadas e muita destruição. Que
rendo ou não, essas lembranças perma
necem até hoje. O fato de ter estado tão

próximo destas situàções, inevitavel
mente, deixa tudo na memória.

o quemudou em relação àquele
ano?Omunicípio estámais seguro?

Devido a nossa geografia, o mu

nicípio é, e sempre será, vulnerável a
eventos adversos. Eu diria que, talvez,
a palavra "seguro" não seria a mais

adequada, mas, sim, mais atento às
ocorrências. Assim, trabalhamos e bus
camos capacitar os técnicos da Defesa

Civil, com o intuito de promover a mi

tigação da vulnerabilidade em nosso

município, e, sempre que possível, na
região, fazendo um trabalho conjunto.

Como recebeu o convite para
voltar a fazer parte daDefesaCivil?

Devido a minha experiência na

área, de bombeiro e Defesa Civil são 18

anos, recebi o convite do prefeito Die
ter Jansen e do vice prefeito Jaime Ne
gherbon. O cargo de diretor é um cargo

mais técnico e menos político, assim
definindo minha posição na atual ad

ministração.

Qual a importância da audiên
cia pública que será realizada na

segunda-feira?
Essa audiência tem alguns obje

tivos principais, como informar o ci
dadão jaraguaense que haverá esse

mapeamento. Necessitaremos da co

laboração de toda a comunidade, visto
que será preciso adentrar em proprie
dades particulares. Outro objetivo
será explanar sobre a ampliação do

mapeflmento das áreas que são con

sideradas de risco e ainda não foram
avaliadas por equipe especializada. É
importante que a população entenda

que o objetivo não é retirar ninguém
de casa, mas de tornar a área, sendo
possível, um local menos vulnerável.

o que diz o mapa de riscos atu
al? Por que um novo levantamen
to? Quanto vai custar?

Os dados contidos no. atual ma

peamento apontam as áreas de risco,
classificando-as quanto ao grau de

risco, baixo, médio, alto e muito alto,
identificando as regiões suscetíveis à
corrida de massa, deslizamentos e ala

gamentos. O novo mapeamento não
será realizado nos locais onde já há

apontamento técnico, mais sim em no

vas áreas não contempladas. Quanto a

I J
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EDUARDO MONTECINO

custos, a Defesa Civil recebeu o servi

ço, não tendo acesso a esta informação,
sendo que o contrato é entreMinistério
da Integração e a empresa GeoEnvi.

o poder público no país aínda
não tem uma cultura de investir
em prevenção. Isso estámudando?

O investimento na prevenção, fren
te ao investido na recuperação, ainda
é muito baixo. No entanto, podemos
observar, na prática, que essa conduta
está sendo modificada ao longo do tem
po. A comprovação é o investimento no

próprio mapeamento, cada vez mais
constante em nosso país, com reflexos
estaduais e municipais.

A Prefeitura de Jaraguá do Sul
está conseguindo frear as cons

truções em áreas de risco?
Esse é um grande desafio para qual

quer administração. Jaraguá do Sul
tem aprimorado, através do setor de

Urbanismo, e intensificado a fiscaliza

ção. Um dos grandes problemas encon
trados são as construções e lotes feitos
nos fins de semana.

"
Devido a nossa geografia, o
município é, e sempre será,
vulnerável a eventos adversos.

"

SEXTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2013

PAC3
O presidente do Samae, Ademir Izido

ro, esteve em Brasília nesta semana. Re
cebeu a informação do ministro das Cida
des, Aguinaldo Ribeiro, de que a liberação
de R$ 30 milhões para construção de uma
nova estação de tratamento de água, e os

R$ 76 milhões para pavimentação, pelo
PAC3, ainda depende de entrevista técni

ca, que deve acontecer em funho.

Schützen com 5mil
Segundo o presidente da FundaçãoMu

nicipal de Cultura, Leone da Silva (PT), o
governo anterior deixou na previsão orça
mentária apenas R$ 5 mil para realização
da Schützenfest este ano. Deve ser ironia.

Vistorias
Ciclo de vistorias a casas notur

nas chegou ao fim. Em três meses,

depois da tragédia em SantaMaria,
30 estabelecimentos foram visto
riados pelos Bombeiros e Defesa
Civil. Um dos problemas aponta
dos foi no Parque de Eventos, que
passará por adaptações.

Nomeado
Onesimo Sell assumiu o cargo de diretor

deAdministração da Prefeitura de Jaraguá.
Entre suas atribuições esta a gestão dos ce
mitérios, da rodoviária, do setor de Patri
mônio e da Central de Veículos.

Greve à vista
Prefeito de Joinville, Udo Dõhler

(PMDB), fez ontem uma contrapropos
ta tentando evitar a greve anunciada pe
los servidores. Ele concordou em dar 4%
de reajuste retroativo ao salário de maio,
mais 1,56% a partir de novembro, soman
do 5,56%. Porém, o sindicato quer 12,16%
de aumento, sendo 7,16% da inflação dos
últimos doze meses e 5% de aumento real.
Os trabalhadores se reúnem em assembleia
hoje para definir os rumos da paralisação.

_-
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Eikenamira
da Assembleia

Deputada estadual Angela
Albino (PCdoB) denunciou na

tribuna da Assembleia Legisla
tiva que o grupo EBX, de Eike

Batista, colocou à venda dois
terrenos que havia compra
do para instalar um porte> em
Florianópolis. Segundo Ange
la, por um dos espaços o preço
pedido é de R$ 60 milhões. O
mesmo que o empresário te

ria comprado do Estado, em

2009, por R$ 2 milhões. Mer
cado inflacionado, não?

Coisas de

campanha
Sobre as críticas que

fez, em 2010, à presiden
te Dilma Rousseff, o novo
ministro da Micro e Pe

quena Empresa, Guilher
me Afif Domingos, que
também é vice-governa
dor de São Paulo, disse

que foi tudo 'retórica de

campanha'. Na época, Afif
afirmou que eleger Dilma
seria como entregar um

Boeíng para quem nunca

havia pilotado um teco-te-
.

co. Agora, o discurso dele
é de que a petista 'apren
deu rápido' a pilotar.

Laúro confirma
Lauro Frõhlich admite ter

procurado o PPS logo depois
das eleições do ano passado,
o que lhe. garantiu maioria na

Câmara. "Não vi o vídeo, en
tão, não tenho nada a comen

tar. Mas a negociação política
é natural, é uma parceria para

governar", disse o prefeito.

Bylaardt
'lembra'

Embora não apareça na

gravação, Nilson Bylaardt
(PMDB) teve a voz divulgada
em diversos trechos. Ontem,
o ex-prefeito disse lembrar da
conversa que teve com Lom

bardi antes de deixar o cargo,
mas negou ser o autor do ma

terial. "Qualquer pessoa pode
ter entrado no gabinete e gra
vado", argumenta.

PlERO RAGAZZI/ARQUIVO oCP

www.gumz.com.br
(47)3371-4747

Contabilidade
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35ANDS
UMA PARCERIA QUE DÁ CERTO.

gumz@gumz.com.br
Desde 1978

Código de Obras
começa a ser' revisado

Dez de junho, este é o prazo que o grupo de trabalho supervisionado pelo
engenheiro Osmar Günther terá para apresentar sugestões de mudanças ao Código
de Obras do município. O texto tem 25 anos e até hoje nunca foi atualizado. Em

.

2002, lembra Günther, houve uma tentativa de alterar as normas de construção,
mas o trabalho acabou engavetado. O grupo atual foi nomeado pelo prefeito Dieter
Janssen (PP) para modernizar o Código e contará com a participação de integrantes
da Associação de Engenheiros e Arquitetos e ainda Clarice Coral, Eliziana dos Reis,
Beatriz Horst, da Secretaria de Urbanismo; Fabio Benz, do Samae; Cristiane Gaascho,
do Ipplan; Júlia Napoleão, da Habitação; César Rocha, da Fujama; e Nilceane Costa,
daVigilância Sanitária. Questões como a reutilização da água da chuva, o uso racional
de energia e a acessibilidade devem ser incluídos. "O mundo mudou, precisamos nos
adaptar e implàntar o conceito de sustentabilidade", diz o supervisor da Secretaria
de Urbanismo. Outra questão prioritária é implantar uma política que garanta mais

agilidade na liberação dos licenciamentos. Para isso, até mesmo uma reestruturação
interna deve acontecer. Com as sugestões listadas, o conteúdo deve ser discutido
com a população. A previsão é que o texto filial fique pronto até o fim deste ano.

REPRODUÇÃO
__,....__

< vídeo gera.
saia justa

Presidente da Câmara de Vereado
res de Guaramirim, Juarez Lombardi
(PPS), afirma

-

que vídeo postado no

Youtube é uma montagem. Na grava
ção, Lombardi aparece na Prefeitura
conversando com uma pessoa, que a

coluna confirmou é Nilson Bylaardt
(PMDB). Ele comentà a decisão de

apoiar o prefeito eleito, na época, Lau
ro Frôhlich (PSD), em troca de cinco

cargos mais a Secretaria de Desenvol
vimento Econômico, que ficou com

o presidente da sigla, Moacir Mafra.
"Teve esta negociação. Vou tentar ar

rumar um pouco para o meu pessoal.
Pessoal que deu a cara tapa também",
diz em trecho da conversa. O presiden
te da Câmara também conta ter conse

guido '76' transferências de títulos de
eleitor. "De um pessoal do Paraná que
mora de aluguel". Procurado ontem,
Lombardi afirmou que a sigla vai pro
cessar o autor do vídeo.

POLÍTICA
SEXTA-FEIRA, 10 DE MAIO DE 2013

São Joaquim
O governo do Estado deve

abrir, na próxima semana,

licitação para o Acorde São

Joaquim. O plano de urbani

zação serrano vai custar R$
115 mil e a licitação será na

modalidade carta convite. O

projeto vai idealizar um bou
levard no centro da cidade.

Depois, as obras serão exe

cutadas pelo Estado, através
do Pacto por Santa Catarina.
O objetivo é tornar cada vez

mais a serra catarinense atra
tiva ao turista, como acontece
no Rio Grande do Sul.

�--
.. �
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Desaposentadoria
Trabalhadores que optaram pela

aposentadoria parcial e que desejam
renunciar ao benefício para requerer
outro mais vantajoso poderão fazê-lo
sem ter de devolver valores à Previ
dência Social. O entendimento foi
consolidado, por unanimidade, pelo
Tribunal de Justiça. Porém, a decisão
do STJ não encerra a polêmica judi
cial sobre a desaposentação, pois o

tema está sendo tratado no Supremo
Tribunal Federal (STF).

"
Ia faltar guilhotina para a

Bastilha, para cortar a cabeça
de tanta gente que explora

esse sofrido povo brasileiro.
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Descontos para quitar dívidas
REF'S Prefeitura de

Guaramirim oferece

a renegociação de

impostos para reduzir

uma ausência de

R$ 15 milhões no caixa.

Natália Trentini

Contribuintes em débito com a

PrefeituradeGuaramirim têm
a chance de renegociar dívidas ad
quiridas até 2012. O programa de

Recuperação Fiscal (Refis) teve

início nesta semana e segue até o

dia 20 de dezembro. A modalida
de oferece descontos e condições
especiais de parcelamento.

Para quem escolher o paga
mento em cota única, o descon
to é de 100% em juros e 90% em

multas. No parcelamento, o des
conto para multa permanece o

mesmo e para os juros desce para
50%. O valor pode ser dividido
em até 20 vezes, com parcela mí
nima de R$ 70.

Amedida inclui impostos urba-

nos, sobre serviços, taxas de licen
ça e funcionamento entre outras.

As pendências com administração
pública podem gerar pequenos
problemas na hora de requerer ser
viços como emissão de certidões ou
atémesmo ações judiciais.

A dívida original gira em torno

de R$ 7 milhões. Com juros, cor
reçãomonetária e multas, o mon
tante chega aos R$ 15 milhões.

Segundo a secretária de adminis

tração e finanças, Maria Rosange
la dos Santos Kuszkowski, não é

possível adiantar o valor que será

arrecadado, já que tudo depende
das negociações.

"Esse é um valor considerável

para a prefeitura. Esse progra
ma tem intenção que as pessoas
paguem as suas dívidas, por isso
o desconto", comentou a secre

tária. A administração também
tem a intenção aprovar um pro
jeto para incentivar os morado
res a manter os pagamentos em

dia, oferecendo condições es

peciais para quem pagar em dia
ou fizer melhorias na fachada de
casa ou construir calçadas.

IIDBftO Secretária de Finanças, Maria Rosangela, disse que
o programa dá descontos para estimular o acertadas contas

As pessoas
interessadas em

quitar os débitos
pelo Refis devem

procurar o setor
de Tributação
na Prefeitura de

Guaramirim, na Rua
28 de Agosto, 2042.

-

..
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Café colonial solidário
O Centro de Valorização daVida (CVV), que atua há

oito anos no apoio emocional e na prevenção de sui
cídio em Jaraguá do Sul, promoverá um café colonial
para arrecadação de fundos. O evento acontece ama

nhã, a partir das 14h, na sede do Círculo Italiano de Ja
raguá do Sul. Os ingressos custam R$ 20 e devem ser

reservados com antecedência pelo telefone 3370-8636.
Rua Exp. Gumercindo dI Silva, 82 • Centro· CIP ausI-OOO
Jaraguí do 8ul • se ( Em fronte I Caixa Econ6mlol Fedlfll)SÉXTA-FEIRA, 10 DE MAlO DE 2013
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Salvade almas

MAJESTOSO Com programação especial, Scar comemora
os dez anos de inauguração do prédio do Centro Cultural

plásticas. São 703 alunos matriculados,
sendo que, destes, 400 são beneficiados
com bolsas de estudos.

.

O Festival de Música de Santa Catarina,
o maior festival-escola da América Latina,
tem o Centro Cultural como lar. O Festi
val de Formas Animadas também é outro

destaque que o prédio de 10 mil metros

quadrados costuma acolher. "Dos mais de
dois mil eventos, 75% são da área da cultu
ra. Issomostra que o Centro desempenha o
papel para aquilo que foi idealizado, de ser
um centro de cultura", afirmaWagner.

Além de grandes eventos, a Scar tem

ações de incentivo para formação de públi
co e descoberta de novos talentos. Com o

"Escola Vai ao Teatro", "Palco livre", "Mú
sica Para Todos" e a parceria com o proje
to "Dentro da Dança", busca-se despertar
e estimular a arte em estudantes e artistas
locais amadores. Outra iniciativa são os nú
cleos de coral, dança, teatro, banda e carne

rata, que levam o nome da Scar e do muni

cípio de Jaraguá do Sul a diversos palcos.
Outro motivo de orgulho para a direto

ria do Centro Cultural são os nomes céle
bres que já passaram pelos corredores do

prédio. Atores como Fernanda Montene

gro, Paulo Autran e Chico Anysio; os mú
sicos João Carlos Martins, Arthur Moreira
lima e Sivuca; a bailarina Ana Botafogo e

balés da Dinamarca, França e Espanha.

Bárbara Elice

Dez dias de atrações culturais para co

memorar cada ano de vida do Centro
Cultural de Jaraguá do Sul. É dessa forma
que a Sociedade Cultura Artística (Scar)
preparou a festa de aniversário da primei
ra década do prédio de seis andares, er
guido na Rua Jorge Czerniewicz. Artistas
do téatro, música, dança e artes visuais

esperam encantar o público a partir de

hoje, com o concerto da Orquestra Filar
mônica de Jaraguá do Sul.

Com a maior parte das atrações gra
tuitas - o ingresso mais caro custa R$ 6 -

a ideia é celebrar o aniversário com quem
possibilitou o crescimento da cultura na

cidade: o público e artistas locais. "Na
nossa programação estamos demons
trando os talentos internos que forma
mos. O grande diferencial é que o Centro

Cultural, além de difusor da cultura, tem
a área da formação" diz UdoWagner, pre
sidente da Scar há cinco anos.

Desde a inauguração do Centro Cultu
ral, em 16 de maio de 2003, estima-se que
cerca de um milhão de pessoas já parti
ciparam de 2,2 mil eventos. Somente em

2012, somaram-se 320 atrações para um

público de 108 mil pessoas. Na formação,
35 professores oferecem cerca 40 cursos

nas áreas de música, teatro, dança e artes

Programação de 10 anos do Centro Cultural

cidade sem livros" e "Chapeuzinho na terra

dos bonecos". Ingressos: R$ 4,00 (inteira) e
R$ 2,00 (meia)

·10 A 19 DE MAIO - SALA MULTIUSO

Exposição "Marco de uma Geração" - Mostra

Retrospectiva de fatosmarcantes da história
do Centro Cultural.

Visitação gratuita ·TERÇA-FEIRA (14), ÀS 20H
PEQUENO TEATRO

Exibição do documentário "Duas

décadas de experimentação teatral em
Jaraguá do Sul" - O movimento teatral
da região contado na vivência do diretor
de teatro e de cinema Gilmar Moretti, e
suas pesquisas integrando as diferentes

linguagens e mídias ao espaço cênico.
Entrada gratuita

• SEXTA-FEIRA (10) ÀS 20H
GRANDE TEATRO

Orquestra Filarmônica - Concerto especial
de aniversário, com regência do maestro
argentino Norberto Garcia e.projeto
Caminhos da Música. Entrada gratuita.
Reserva de ingressos com Neusa ou Mirtes,
pelo telefone 3275-2477

• DOMINGO (12) ÀS 19H
GRANDE TEATRO

Orquestra Filarmônica - Concerto especial
de aniversário, com regência do maestro
argentino Norberto Garcia e projeto
Caminhos da Música. Entrada gratuita

• SEXTA-FEIRA (17), ÀS 20H
PEQUENO TEATRO
Banda Scar (Cia. Euterpe) apresenta o

concerto "Tributo ao Cinema V" - Músicas

que marcaram época, eternizadas nas telas.
dos cinemas. Entrada gratuita

• SEGUNDA-FEIRA (13), ÀS 20H,
PEQUENO TEATRO
Coral e Orquestra de Harpas Citharis -

Apresentação-de repertório formado por
obras de canto coral com acompanhamento
de harpas, sob a regência deWanderli
Siewerdt e do professor Gustavo Beaklini.
Entrada gratuita

• SÁBADO (18), ÀS 16H E 20H

GRANDE TEATRO

Espetáculos de dança - "Caixa de Brinquedo"
do projeto Dentro da Dança e "Amazônia"
da Escola de Dança Scar. Ingressos: R$ 6,00
(inteira) e R$ 3,00 (meia)

• DOMINGO (19), ÀS 19H -

GRANDE TEATRO
Camerata - Apresentação de gala com

repertório de músicas contemporâneas.
com direção Artística de Anand Almeida
e coordenação de Ricardo Feldens.

:'E'ntfada,grâiuitaj' 11:1 • ( 81 I

·13 A 16 DE MAIO, ÀS 9H, 14H E 20H

GRANDE TEATRO

Projeto Escola Vai ao Teatro - Espetáculos
"A horripilante escola de monstrinhos",
"Rígobello, o inspetor geral", "Tecnôpolis, 'li ;

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



OCPIO
www.ocponline.com.br

Charles Zimmcrmann . Escritor

•

o charlesautor@gmail.com

Ufi lugar de trilionários
Se aumento de preços

fosse um esporte
olímpico, a medalha
de ouro já teria dono
garantido: o Zimbábue.
Lá, ninguém sabe ao certo,
mas analistas afirmam

que os preços sobem até
200.000% ao ano - a mais
alta taxa do mundo e uma

das maiores da história.
E enquanto não é feito
um plano econômico
para controlar essa alta

exagerada nos preços, o
Banco Central do país lança, de tempos em
tempos, novas notas. A poucas semanas,
foi a vez da de 100 trilhões de dólares, ou
zimdólares, como eles dizem por lá. Ela

permite a compra de três pães e seu valor
é mais alto que o salário semanal de um

professor no país. Em janeiro tinha sido

apresentada a de 1 trilhão. Um mês antes,
foi a estreia das de 500 rriilhões e 750
milhões e, em agosto, foi de 200 milhões.
O Zimbábue, país vizinho da África do

Sul, que já foi uma das economias mais

promissoras daÁfrica, está afunda�o:
o desemprego é de 80%; a expectativa
de vida é de 37 anos para os homens e

34 para as mulheres; um a cada quatro
zimbabuanos têm Aids. Tudo começou
em 2000, quando seu ditador Robert

Mugabe, que está a 30 anos no poder,
deu início à desastrada redistribuição

alguma peça de roupa,
que irão usar até se

esfarelar. Desesperada,
a população atravessa

fronteiras, como com a

Zâmbia. Passam o dia em

solo zambiano vendendo
doces e canetas. Com
a renda do dia, se
conseguem,compram
um quilo de açúcar, ou
arroz - um sonho para os

atuais dias no Zimbábue.
A babosa é a planta
sagrada para os

zimbabuanos. Porque, entre outras

coisas, ela está associada à morte: eles
cavam suas sepulturas embaixo delas

porque essas plantas suculentas são.
venenosas para as hienas que poderiam,
de outra forma, desenterrar os corpos
e comê-los. Sem esperança, as pessoas
andam quilômetros para encontrar água,
lenha e comida - cada vez mais escassa

nos campos crescentemente ocupados
com plantações de babosa!

Clique animal
1

BELlNHA Muito brincalhona, alegre e gosta
de criança. Foi resgatada por uma pessoa de

bom coração que a acolheu e agora bus�a um

lar amoroso para ela. contato com Zenalde

através do telefone: 3376�3915 (comerciai),
3373-6247 ou 9902-1315

Envie a foto do seu animalzinho para contato@}
beatrizsasse.com.br ou encontre um companheiro
de estimação nas páginas do Facebook da Ajapra e

do Focinhos Carentes Jaraguá do Sul

de terras, empurrando o Zimbábue para
o caos socioeconômico. A população
negra recebeu as terras dos bra..?cos -:
grandes latifundiários -, mas na� �abH:m
o que fazer com as terras. A participação
expressiva que o país tinha no cenário

internacional, até então, na produção de

fumo, soja e milho, foi para o ralo.

Quando saem para fazer compra�, as .

pessoas levam uma mochila de dinheiro.
No supermercado, a caixa gasta tempo

.

para contar. Ali as prateleiras estão vazias,
o povo compra o �ue_têm. �e h�je tem _

salsinhas, amanha nao tera mais. Amanha,
talvez terá fràngo, e salsinhas quem

<' sabe, na próxima semana. Lojas, umas
.

completamente vazias. Em outras, p�rdIdo
no espaço, um expositor com umas cmco

camisas e umas três calças. Jovens, sempre
muito amigáveis, contadores de histórias
e adoradores de música, imploram por

"
Jovens, sempre muito amigáveis,
contadores de histórias e

adoradores de música, imploram
por alguma peça de roupa, que irão

usar até se esfarelar.

CHORÃO
Este cão foi

resgatado,
tratado e hoje
está curado a

espera de uma

família que lhe
dê muito amor

e carinho. É um

dálmata muito

brincalhão,
manhoso e adora

carinho. Contato:

Debora, no
telefone:
9221-0678
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Aniversariantes

10/5
Adair R. Keske

Amarildo Franzner
André Dalcastagne
Ân�elo Piva

Antenor Gonzaga dos Santos
Antenos G. dos Santos

Atília Wulff

Danrley Bittencourt
Diego M. Meier

Dieter L. Gaedke

Elenir L. Seibt

Fagner D. Engelmann
Fernando Rodemel

Guilherme Kuhn

lonice M. dos S. de Andrade

íris M. Martins Silva

Jair Norberto Wackerhage
Janaíne Glatz

Jean C. Guizone

Juraci de Almeida

Jurema L. Burger
Leda R. Mass

Lirian R. Oldiges
Luan F. Erdmann

Maiane da Silva Stahelin

Maria M. Delagnolo
Mário Melchioretto

Matheus José Meyer
Mauro de Freitas Francisco

Mayara Priscila Daros

Neila de Paula

Osmar Pechebilski

Renato Schurkowski

Renato Tonom

Rigomar Weller

Samanta E. C. dos Santos

Servanda Passàmai
Silvino Ruan

Sirley Monique Adrovandi

Vanelore Gumz

Wallace de Andrade

Wesley Eduardo Straub

• Bano Vox - Cantor
• Linda Evangelista - Modelo
• Luiza Tomé - Atriz

Curiosidade
lO·de maio...

... éo 1300 dia
do ano no calendário

gregoriano. Faltam 235

para acabar o ano. Dia do

guia de turismo. Dia da
Cozinheira. Dia da arma

. de Cavalaria do Exército
Brasileiro. DiaMundial do
Doente com Lúpus.

Fonte: Wikipedia
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Nagrelha
Como dito pela turma,

hoje rola um "churrasco
de igreja" para o jantar na
sede do Motoclube Cano

Quente, na Ilha da Fi

gueira. O evento começa
às 19h30, o telefone para
contato é o 9604 1810.

Butecagem
do Bela

Destacando-se pela
agenda com eventos es

porádicos, o lado restau
rante da confeitaria Bela
Catarina vêm-se mostran
do bastante criativo, e as

sim, nessas ocasiões, têm.
conquistado espaço no

agora disputado' roteiro
noturno da gastronomia
na cidade. A noite desta
sexta reserva nova oca

sião para visitar o point
da rua João Marcatto, "o"
Bela promoverá a primei
ra edição da sua Noite de
Buteco. Bolinhos, pasteis,
porções, frios e hacke

petter estão no cardápio
para servir-se à vontade,
acompanhados da sempre
afinada apresentação da
banda Zamba. O evento

começa às 20h, liguem no

3371 3412 para reservas.

Ricardo Daniel Treis

m poracaso.com G contato@poracaso.com 1.1 @poracaso /poracaso

Catharina Olinto e o DJ Eduardo Schwartz, um dos nomes da
balada que o Epic Concept Club promove neste sábado

Cronograma
UFCJaraguá

Preparados para o grande evento

na próxima semana? Segue a escala de

ações conforme divulgado no seminá
rio Bem Receber:

- Dia 16, quinta-feira, coletiva de
imprensa, das 13h às 17h, no Pequeno
Teatro da Scar,

- Dia 17, sexta-feira, pesagem dos
lutadores, das 12h às 17h, na Arena Ja
raguá, entrada franca.

- Dia 18, sábado, dia da luta, aber
tura dos portões às 17h30, fechamento
previsto para as 2h30 do dia 19.

Beneficente
E olhem a boa pra forrar o guarda

roupas com novidades, neste sábado
tem nova edição do bazar das Amigas
do Bem, que segundo a organização,
supera os anteriores em boas oportuni
dades de compras. O evento acontecerá
novamente no London Pub, indo das
çh às 17h. Passem para prestigiar, toda
renda será revertida em doações.

o futuro é hoje
Beirou o

.

surrealismo, mas é sinal
dos novos tempos (eles chegaram e não
percebemos): esta semana a Cosmos

- Turismo passou a anunciar venda de

passagens para viagem espacial. "Eu,
no espaço?" Difícil acreditar, mas está
ai, para qualquer um que tenha U$107
mil. Pode ser inalcançável para muitos,
mas não esqueçam que na década de 50
viagens de avião também eram só para
os mais privilegiados ...

Dia das Mães
Perdido quanto opções de restau

rantes ou presentes criativos para este

domingo? Não se preocupe que a gente
fez um checklist com as boas da cidade.
Filhões preocupados, acessem já � URL
bit.ly/13BhyUb.

Happy
hour no
Sacramentum
Pub, com
Luma Serafin
e Alceu Grade
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AGENDA
HOJE À NOITE
• 20h - Noite de Buteco, gastronomia típica e show com

banda Zamba. Local: Bela Catarina 147 3371 3412

• 21 h - Pocket Show Acústico com Deserta
.

Local: Blackbird Bar 147 3275 2398

• 22h - Eles Convocam / Show com Levando um Lero,
Rodrigo Rossi & Luan e Grupo Atitude I Elas free até as

Oh. Local: London Pub 14730550065 •

• 21 h - Música ao Vivo / Samba e pagode com Oda
Local: Sam'bar 147 3054 4848

• 22h - Sacra-Feira / Show com Tribo da Lua Acústico
Local: Sacramentum Pub 14788321524

SÁBADO 11/5 .-,
.

• 21 h - Discotecagem com Tati Fidélis. Local: Blackbird Bar

14732752398
I

21 h - Música ao Vivo / Show com Grupo Swing Muleke.
Local: Sam'bar 147 3054 4848

.. 22h - Ladies Free / Show com Edio & Thiago e Levando
um Lero / DJ Diego Feller / Elas free até as Oh. Local:
London Pub 1473055 0065

.. 22h - Música ao Vivo / Blues com Léo Maier. Local:
Sacramentum Pub 147 8832 1524

• 23h - Living Ibiza / DJs Rey Vercosa, Conti B2B Coma e

Erick Jansen. Local: The Way 1479981 4762

.. 23h - Epic Country and House / Show com Alex & Willian
/ DJs Edu Schwartz e Bibbe Andreatta. Local: Epic Club 1
4730842121

DOMINGO 12/5
• 20h - Música ao Vivo / Samba e pagode com Grupo Por
Acaso. Local: Sam'bar 14730544848

Flavia Stefanski e Anderson A. da Costa, em
noite de balada, no club lhe Way

I

t

f

!
\
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Bom dial
Bom dia, urbe sorriso! Hoje

é sexta, dia 10 de maio de 2013,
Dia da Cozinheira. Mil vivas para
elas! E assim começamos mais
um dia em nossas vidas, com

muita energia positiva. E a colu
na social de hoje está recheada
de boas notícias, anotem! Antes,
uma frase para você refletir: "ser
feliz é encontrar força no perdão,
esperanças nas batalhas, segu

rança no palco do medo, amor
nos desencontros. É agradecer a
Deus a cada minuto pelomilagre
da vida" (Fernando Pessoa).

3370-3242

HOMENAGEM
O empresário Décio Silva

recebe homenagem,
domingo, em São Paulo

Nmt� Dia das M�.s, dê o elo um

pr�sente d� ralnho. Com direito a

rnesseaern reloxont�. e cuidados com
o unho e cabelo. Poro uma MOe especial,

cuidados especiais. Elo vai odorar,

Homenagem
Décio da Silva, Presidente

do Conselho de Administração
da Weg, será um dos homena

geados com o Prêmio Persona

lidade Brasil-Alemanha 2013.
Trata-se da mais alta distinção
concedida pelos dois países a

pessoas que ofereceram con

tribuições de relevância para o

fortalecimento das relações eco
nômicas bilaterais. O prêmio
será entregue pelo presidente

. da Alemanha, Joachim Gau

ck, neste domingo, 12, no Club

transatlântico, em São Paulo.

Fofoeódromo
Meu amigo, Lourival Conti,

não está bem na fita com os join
vilenses, não! Nem perguntem
"quem foi que falou, que se tem

alguém que é pé frio, esse cara é
ele!". Eita, Lourival, viu!

n- Stammtiseh
Nosmoldes que a Stammtis

eh Jaraguá será realizada este_

ano, a festa deve atrair mais de
20 mil pessoas. O evento está
marcado para dia 3 de .agosto.
Volto ao assunto.

Dia das Mães
Para celebrar uma das datas

comemorativas mais aguarda
das do ano, o Dia das Mães, o
Hotel Kayrós está preparando
para domingo um mega almoço.

Chie
Gente chique é outra coisa,

né! Chique mesmo é você agra
decer pessoalmente um simples
convite enviado por este colu- -

nista. Nadilma Tavares, você é

verychic.Th�!

10 Costelaço
No sábado, a partir das 10

horas, vai rolar no Pavilhão de
Massaranduba o 10 Costelaço.
Na churrasqueira, 700 kg de
costela. E no palco, show com

Gabriel Borges, grupo Atitude e

o DJAlan Silva.

Moa Gonçalves

NAS RODAS

E como tudo o que é bom pode
melhorar, a Epic Concept Club
em breve traz novidades para a

jeneusse doré da nossa região.
• • •

Já que toquei no assunto, a Epic
promove no sábado, dia 11 de

maio, uma mega noite country.
Presença da excelente dupla
sertaneja, Alex & Willian, que

divide o palco com o não menos

famoso, DJ Edu Schwartz.
• • •

Sempre muito linda e elegante,
Rosita Nielson desfila nos lugares
da moda em Jaraguá do Sul.

Aliás, com um rosto de dar inveja
às mocinhas de 20. Rosita é uma

mulher assim: "acontece!".

, �

r
KAY-iÓS
H 1 f

Baby
Nossa, que legal! Lidiane e

Marcelo Abrahin Atala serão pa
pais. A notícia deixou o casal cm

êxtase, tamanha a felicidade. Mas
felizes também estão os amigos. ,

Vem chorinho povo por aí.

D'J.-J... F) li \�J.r_
produtos de limpeza e água mineral

dutracomercio@yahoo.com.br

Rua José Panstein, 106 - Ilha da Figueira - Jaraguá do sul/se

(47) 3273-7594 I 9652-8847

Que tal? Happy
A loja Carmellita Cosméti

cos e Perfumaria, da dinâmica
Scheila de Andrade, está com

uma promoção supimpa para
o Dia das Mães. Vale conferir.
Além dos descontos surpresinha
para levar para casa. Vai perder?

_ Hoje, a partir das 19 horas,
a minha amiga, Djanifer Pach

mann, da D&D Eventos e Ceri

monial, movimenta o Espaço
Buena com um concorrido ha

ppy hour. Na lista de convidados,
as noivas do pedaço. Anotado?

(47) 3371-4643 I 3054-4643
Presidente Epitácío Pessoa. 1645 - Sala 1

Centro I Jaragua do Sul
PAf:§fIfÇ4 Koroline Schmitz,
linda, quarta-feira, no Madalena

II,UGHT O meu

amigo Cris
Rausis e Josi;
nos lugares da
moda

"
Pense como um homem de ação, atue
como um homem de pensamento.

Henri Serg$on

R
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TE CONTEI

Na noite de ontem,
uma concorrida mesa

sorveu momentos de muita

alegria e descontração no

Restaurante Lehmann's.

Nela, os muitos amigos.

J
f

Marco Antonio Missei
troca idade nesta sexta

feira. Parabéns!

Ah, antes que eu me

esqueça, hoje tem Noite

do Buteco na Confeitaria
Bela Catarina.

Neni Junkes promove
hoje super shaw de pop
rock na Lico, com a

presença de Renato e Cia.

+ Yo no creo en Ias brujas,
pera que Ias hay, Ias hay.

+ Uma ótima sexta-feira
e cuidado: você está
sendo filmado.

+ Com essa, fui!

Apoio:�IIIVBH' ti) III) Iitro]1
il1nDli1fcõN'l'ElCE AQUf'
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Tirinhas

Piadas

Conversa sobre sexo

A mãe chama o filho de 9 anos e, um tanto quanto constrangida, diz:
- Filho, senta aqui ao meu lado, precisamos ter uma conversa

bastante séria!
- O que foi mãe?
- O assunto é sexo!
- O que a senhora quer saber?

Cinema
Programação de 10 a 16/5
JARAGUÃ DO SUL PARK SHOPPING

ARCOPLEX 1
• Homem de Ferro 3 - Ação - Legendado - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30
ARCOPLEX2
• Somos Tão Jovens - Drama - Nacional - 14 anos - 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21 h30
ARCOPLEX3
• O Último Exorcismo - 2 - Terror - Legendado - 14 anos - 14h, 15h50, 17h40, 19h30, 21 h20

JOINVILLE

• GNC GARTEN
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:50, 16:30, 19:10,
21 :50 - LEG - Ação

• A Morte do Demônio - 13:40, 15:40, 20:00, 22:10
-LEG - Terror

• Em Transe - 17:40 - LEG - Drama
• Homem de Ferro 3 - j 3:20, 16:00, 18:40, 21 :20 -

DUB - Ação
- • Uma Ladra Sem Limites - 14:10, 16:40, 19:00,

21 :30 - LEG- Comédia
• Sornes Tão Jovens - 14:30, 17:00, 19:30, 22:00 -

NAC - Drama
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30, 16:10, 18:50,
21 :40 - DUB - Ação
• GNC MUELLER
• Homem de Ferro 3 (3D) - 13:30, 16:10 - DUB - Ação
• Homem de Ferro 3 (3D) - 18:50 ,21 :30 - LEG - Ação
• O Último Exorcismo - Parte 2 - 13:20, 15:30,
17:40, 19:50, 22:'00 - LEG - Terror

• Homem de Ferro 3 - 13:50, 19:10- LEG - Ação
• Somos Tão Jovens - 16:30, 21 :45 - NAC - Drama

o Último
Exorcismo - 2

Após escapar do
ritual realizado por um
culto, que desejava que
ela desse a luz a um filho

demoníaco, a jovem
NelI Sweetzer (Ashley
Bell) é encontrada
suja e completamente
aterrorizada na
floresta. Apesar de ser
examinada poruma
equipe médica, NeU
não se lembra bem
do que lhe aconteceu.
Ela decide se mudar

para a pequena cidade
de Davreaux, onde
tenta recomeçar a
vida. Entretanto, não
demora muito para
que o demônio volte a

atormentá-la, desta vez
com novos planos.

.Sudoku

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9
sem repetir números em

cada linha e cada coluna.
Também não se pode

repetir números em cada

quadrado de 3x3.

Q
IftI
(,)II
=
-

Q
CI)

Palavras Cruzadas
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PREVISÃO DO TEMPO
Fontes: Epagri e Tempo Agora

Sexta-feira com

previsão de geada
o tempo segue seco em se, com
nevoeiros ao amanhecer e sol com

v:
-

"

..

-, poucas nuvens n9 .�"�2,orrer do dia. -

Temperatura baixa rÍéi'''madrugada
e amanhecer, com previsão de
geada especialmente no Planalto
Sul e Planalto Norte.

�
AMANHÃ

Ensolarado

MíN: 100e �
MÁX: 25°e

Parcialmente
Nublado

�,

� y
DOMINGO Instável

MíN: 12°e '"

MÁX: 26°e �
Nublado

LUAS �, ..• MINGUANTE 2 e 31/5 �
i *� Chuvoso

• NOVA 9/5 SEGUNDA •• CRESCENTE 18/5 MíN: 14°e
') CHEIA 25/5 MÁX: 2{)Oe Trovoada

•
•

•
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•

•
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•
'IBJnS 'oqno� '6

'I!jjpnes e!qllJ\! '9 '3�0 'aAalS '3�1 'L 1e�SU1!Jl '9 'eznueo 'ewBos3 'S 'sole�
'eooo� 'p 'efiÍlg 'oco 'OOUO 'E '01 'llSs�Aa� '13 'l '.,ouªoe!qns '� :SI\!01l�3A

'I"a� eSBO 'EI '\fiO 'zoBIII 'U 1!Plnl\f
'II 'no 'BUBq.O 'O� 'snale� 'SN '6 '""la 'OS3 -S 1sas 'oPÔO 'L 'UIU\! 'Oll\! '9 'Ois
-yllJV 'ªr -s 'as :mOOJa 'p.'neapoo 'E 'O�O 'sou!S 'l1eluawoo 'I :SllllNOZI�OH

oy>nlOS
-,

,I II i r • I ,_ I

HORIZONTAIS
1. Falar sobre
2. Os instrumentos oco, geralmente feitos de bron

ze, o qual prouzern-quando badalados! Conse
lho Regional de Odontologia

3. O escritor, pintor e diretor de cinema francês Jean

(1889-1963)
4. Criar furo em / Banco do Brasil
5. Indígena de grande tnbo'sul-amerleana / Indivíduo

amancebado
6. Acidente Vascular Cerebral; Animal também co-

nhecido como tapir
'

7. O contrário de tarde / Serviço Social da Indústria
8. Uma tecla muito utilizada pelo usuário de compu"

tadores / Atriz 'notável
_

9. As iniéiais da atriz Stelmann / Apóstolo e escritor
do primeiro Evangelho

10. Casa rústica / O melo da .. , medula:
11. Fazer perder momentaneamente os sentidos
12 . .o executor 'de-uma sentença de morte; Centro

_ '" Técnólogico da Aeronáutica
-'-3. Conjunto de servidores subordlnados ao rei.

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

VERTI.GAIS
1. Condição do que está por baixo
2. Cento e um, em algarismos romanos; Corrente

de sentido contrário ao da principal ou da maré,
que, ocorre nos mares, próxima ao litoral/As
iniciais da atriz Lilia

3. Elemento de composição': tumor I Código de De
fesa do Consumidor / Pequeno fruto carnudo e

de forma redonda
4. Tradicional bairro da capital paulista; (Greg_ório

de) Poeta baiano (1623-1696)
5. Placa que reveste peixes e répteis / A atriz e es

critora Leão
6. Andar de um lugaropara outro
7. Tribunal de Contas do Estado / O empresário

norte-americano Jobs (1955-2011), fundador da
Apple ; Diretório Central dos Estudantes

8. Reino de uma grande península, càm capital Riad
9. A infração mais comum da lei; (Ana!.) Relativo à

barriga da perna,

13

23456789

-
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Novelas
• FLOR DO CARIBE - GLOBO - 18H

Alberto liga para Ester e avisa que está no iate com as

crianças. Guiomar critica Dionísio e afirma que Alberto preci
sa de tratamento. Amparo fica surpresa ao saber que Duque
está em sua casa. Duque combina com Amparo uma forma

de levar Dom Rafael para o Rio de Janeiro, e resolvem fingir
que ela e Cristal foram sequestradas. Duque convence Dom

Rafael a viajar para o Rio de Janeiro para resgatar a mulher

e a filha. Cassiano chega a Vila dos Ventos e todos comemo

ram. Cassiano pergunta a Ester para onde Alberto levou seu

filho.

• SANGUE BOM - GLOBO - 19H
Malu conversa com Bento, e Giane fica enciumada. Re

nata teme a mensagem enviada por Tito. Natan afirma a Bár

bara que não vai se separar de Verônica. Amora se irrita com

os comentários que o sogro faz sobre a perda da campanha.
Bento não consegue falar com Amora. Rosemere conta para

Odila que viu o pai de seu filho na rua. Brenda obriga Perácio a

voltar a trabalhar na falsificação do quadro. Dorothy desconfia
de Fabinho. Malu e Bento cantam juntos. Amora decide ir ao

Cantaí, mas desiste de entrar. Bento e Malu passam a noite

dançando.Wilson revela a Damáris que tem um caso com Bru

netty. Dorothy, Luz e Kévin pensam em descobrir quem Bárba

ra elegeu como seu novo marido. Natan pede para Fabinho

não comentar que viu Bárbara colocar um lenço em seu bolso.

• SALVE JORGE - GLOBO - 21H
Aziz e dois homens salvam Morena de Russo. Helô finge

não conhecer Rosãngela. Aziz manda Morena ficar afastada

das ruas por alguns dias. Lívia discute com Theo e decide pro

vocar Érica. Bianca fala para Ayla que está com Zyah. Haroldo
estranha quando Rosãngela não o deixa falar com Garcez.

Lívia pressiona Russo para que ele aja contra a farnilla de Mo

rena. Garcez desmascara Rosângela para Haroldo. Sheila se

despede de Lucimar. Neuma percebe um rapaz observando

VARIEDADES
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Sangue Bom
Malu conta para Bento que é apaixonada por Maurício

Ah, o amor! Deixa as pessoas mais felizes, sorridentes e abertas.

Tanto que Malu (Fernanda Vasconcellos) abriu a boca para Bento

(Marco Pigossi).Apósverem o raiardo dia, os novosmelhores amigos
batem papo no banco da praça e a gata abre o coração. "Estou idio
tamente apaixonada... pelo noivo da Amora!", entrega. Bento acha

engraçado ela gostar de ummenino mauricinho, nada a ver com ela.

MasMalu, claro, defende seu grande amore revelaque chamou Ben
to de propósito para.entregar as flores nomeio da festa de noivado de
Amora (Sophie Charlotte). A ideia? Forçar um encontro do florista

com a irmãl "Eu pensei: e se aAmora e o Bento se reencontrassem?

E se eles se redescobrissem? Mas acabou dando tudo errado!", diz a

gata já pedindo desculpaspela confusão que rolou na festa.

a casa de Lucimar. Lurdinha decide pegar de volta o presente
que Delzuite deu para Aisha. Celso reclama de ter perdido a

guarda de Raissa. Carlos fala para Antônia que Celso e Aman- .

da armaram algo contra ela. Barros avisa a Helô que A.0tônia
será presa. Zyah e Buque recebem Berna no aeroporto.

• BALACOBACO - RECORD - 22H
Abigail comemora a visita de Norberto, os dois bebem e

colocam a conversa em dia. Eduardo confessa que não confia

na sogra, enquanto Mauro e Adriana tentam amenizar a raiva

do amigo. VioletajVitor afirma que foi humilhada por Plínio e

revela a Zé Maria que a personagem Fifi, de Josefina, é um

sucesso. Lígia reclama da relação entre Teresa e Abigail, e

garante a Adamastor que não confia na avó da menina. Hilda

reclama de Violeta e Vinagre garante que a professora é mui

to diferente de Vitor. Aragão pergunta a Josefina sobre sua

partlcipeção no programa e Marlene fica surpresa ao ouvir.

A perua questiona a empregada, que confessa sobre atuar

no programa de VioletajVitor e revela que não gosta mais de

trabalhar como doméstica. Norberto alega que não matou Lú

cio e revela à antiga sogra que Isabel foi ao seu encontro por
vontade própria.

.

• CARROSSEL - SBT - 20H30
Paulo chega à casa abandonada com flores. Ele conta a

Daniel que o buquê é para uma menina, diz estar apaixonado.
Renê, Helena, Firmino e Graça almoçam na Escola Mundial.

Daniel fica surpreso com a confissão de Paulo. Paulo revela

que a garota é Margarida. Paulo comenta que o cupido o acer
tou. Maquiavélico, P_aulo diz a Daniel que precisa encontrá-lo

em meia hora na praça. Em casa, Cirilo se veste impecavel
mente para encontrar Maria Joaquina. Paulo encontra Mar

garida, ele diz que contou tudo a Daniel, o que o deixou com

ciúmes dela. Daniel vai até a praça e vê Paulo entrgando flo
res a Margarida. Daniel fica sem saber o motivo de Paulo ter

marcado encontro com ele na praça. Margarida vai à sorvete

ria encontrar Bibi, ela conta que Daniel não ligou de tê-Ia visto
com Paulo. Bibi comenta que os homens demoram para
reconhecer que estão apaixonados. Na casa abandonada,
Cirilo se decepciona ao encontrar Kokimoto.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Fofocas
Quadro de Netinho

inspira cuidados
Netinho continua internado na UTI do

HospitalAliança, em Salvador. De acordo com
boletim médico, o cantor apresenta melhoras
no quadro clínico. Netinho está internado

desde o último dia 24, após sofrer fortes do
res na região abdominal. Na ocasião, o cantor
passou por uma biópsia e foram detectados

tumores benignos em seu fígado. Ainda con

forme o boletimmédico, no domingo Netinho
apresentou um quadro infeccioso, causado,
provavelmente, por bactérias do intestino.

Roger Flores desabafa
depois da separação

Roger Flores não havia feito nenhum tipo
comentário a respeito do final do seu casamen
to com Deborah Secco em abril, nem mesmo

quando a atriz assumiu urn novo relaciona

mento com o cantorAlyssonCastro. Porém, na
quarta-feira, Roger postou urnamensagem no

Instagram que, apesar de não ser suas próprias
palavras, serve co�o urn desabafo: "Ninguém
nota as tuas lágrimas. Ninguém nota a tua tris

teza. Ninguém nota as tuas mágoas. Mas todos
notam os seus erros". Roger e Deborah fóram
casados por quatro anos e, durante todo esse

período, sempre houve boatos de traições por
parte do comentarista esportivo.

.

Horósc:opo
A afeição é o mais poderoso

princípio do que é bom na vida.

GeorgeEliot

Áries
20/3 a 19/4 - Fogo

O seu progresso está em suas

mãos. Tudo o que você conseguir
será com esforço e dedicação. óti
mo dia para iniciar uma negocia
ção de sucesso. A necessidade de

segurança vai falar mais alto em

todos os setores, inclusive na área
afetiva. Cor: tons pastel.

Libra
23/9 a 22/10 - Ar

Não perca a chance resolver

problemas de forma definitiva.
Esta é uma fase de profunda re

novação. Finanças conjuntas ou

sociedade serão beneficiadas. As
afinidades e a comunicação serão

especialmente valorizadas no re

lacionamento a dois. Cor: branco.
.. ,

.

Touro
20/4 a 20/5 - Terra

A sua personalidade vai estar

em evidência. Tudo indica que
será o centro das atenções. Não
deixe, porém, que as relações em

geral sejam prejudicadas pelo
excesso de autoimportância. No

amor, cuidado para não despertar
o ciúme do par. Cor: laranja.

Escorpião
23/lOa21/11-Água.

Amigos e grupos da sua con

vivência trarão uma sensação de
bem-estar. É um ótimo dia para
trabalhar em equipe, então, tente
se enturmar! A dois, o clima é de
forte união. Você saberá tomar

decisões baseadas tanto na razão,
quanto na intuição. Cor: rosa.

-

Gêmeos
21/5 a 20/6 - Ar

Você está atravessando uma

fase de recollrimento e introspec
ção. Mostre-semais consciente de
suas limitações e estarámuito per
to de superá-las. Nesta fase, sua'
individualidade está em destaque
e o campo sentimental tende a ser

prejudicado. Cor: rosa.

Sagitário
22/11 a21/12-Fogo

É omomento adequado de co
locar a mão na massa e lutar por
seus interesses. O foco de suas

atenções vai estar no trabalho de
rotina e na sua produtividade. No
período da noite, o desejo de se

ajustár à pessoa amada deve au

mentar: renda-se! Cor: amarelo.

Câncer
21/6 a21/7 -Água.

O dia favorece as relações de
amizade e o convívio social. Quem
trabalha com o público não pode
reclamar da 'sorte. O bom-senso'
deve predominar sobre o impulso.
A Lua pede mais discrição epriva
cidade no campo afetivo. Siga sua

intuição. Cor: cinza.

I Capricórnio
22/12 a 20/1 - Terra

Éumperíodo demuito prazer e
diversão em sua vida de um modo

geral. Omomento é dosmais cria
tivos no campo profissional, dê um
toque de diversão ao trabalho e sa

tisfaça os desejos ou a sua criança
interior. No campo afetivo, agora é
só alegria. Cor: roxo.

Leão
22/7 a 22/8 - Fogo

O dia favorece os contatos de
trabalho e coloca você em situa

ções em que possivelmente obterá
vantagens profissionais. À noite, a
Lua estimula o diálogo, as conver
sas e o entendimento com apessoa
amada: aproveite os momentos

com o par! Cor: rosa.

\

Aquário
2111 a 18/2-Ar

Em sua rotina, tente reconhe
cer a hora de se voltar para o pró
prio umbigo. Tudo indica que sen
tirá necessidade de ficar em casa e

curtir uma relação com a própria
alma.A Lua favorece o namoro, as

paqueras e os programas de diver
são. Cor: roxo.

Virgem
23/8 a 22/9 - Terra

Bom dia para divulgar os seus
conhecimentos ou as suas ativi
dades profissionais. Não perca a

chance de prestar um concurso ou

fazerum teste vocacional.No cam

po afetivo, as suas expectativas es
tão muito elevadas - convém ser

mais realista! Cor: laranja.

Peixes
19/2 a 19/3 - Terra

Boa fase para escrever, pesqui
sar ou dar sequência a uma ativi
dade mental. O dia -é ideal para
trocar ideias, investir nos estudos
e na comunicação com os outros.

A Lua aumenta a sua inconstância
na área afetiva, então vigiemelhor
suas reações. Cor: cinza.
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Historiadora
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redacao@ocorreiodopovo.com.br

1934 - Instalada a

Comarca de Jaraguá
A Comarca de Jaraguá foi criada pelo Decreto

n. o 569, de 4 de abril de 1934. Foi instalada em 10

de maio daquele ano. A solenidade aconteceu no

Salão Buhr. O ato foi aberto pelo Secretário do In
terior e Justiça, Dr. Plácido Olímpio de Oliveira. O
evento contou com a presença de diversas autori
dades, entre elas os prefeitos dos municípios vizi
nhos. O primeiro juiz nomeado foi Francisco Car
neiro Machado Dias. Pelo. decreto foram criados
dois ofícios em Jaraguá. O primeiro composto pelo
Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis, sen
do nomeado como responsável Mario Tavares da
Cunha Mello. O segundo era composto pelas Escri
vanias do Crime, Cível e Comercial, Feitos da Fa

zenda, Provedoria e Resíduos, Órfãos e Ausentes,
Protestos em Geral. O responsável foi Ney Franco.

Igreja Evangélica ,:
Luterana Centro é

inaugurada em 1935
O Pastor Ferdinand Schlünzen iniciou a Comu

nidade Evangélica em Jaraguá, em 1907. Anos de

pois, após a edifieação da escola que servia também
de local de cultos, e da easa do pastor, ele propôs a

construção de uma Igreja para a comunidade. Em 8
de dezembro de 1929 é lançada a pedra fundamen
tal. Após anos arrecadando recursos, a obra acabou
sendo concretizada e a comunidade pôde realizar
seus cultos na nova igreja. O templo foi inaugurado
no domingo, dia 12 de maio de 1935. Faltavam os si
nos e os relógios. Anos depois eles foram-colocados.

ACERVOARQUIVO HISTÓRICO

Herton Schünemann

eutsche�cl<e_
e hertons@gmail.com twitter.com/hertonls

Die Deutschen ârmer
FOTOS DIVULGAÇÃO

----�----���

Seit einer Woche gibt's Be
such aus Deutschland hier. Ein
Freund von mir, der sieben

.
Jahre vorher mal hier war, ist
wieder da. In diesen Tagen ha
benwir über Vieles geredet, und
das ThemaWirtschaft war auch
dabei. Er erzâhlte mir, dass der
Unterschied zwischen reichen
Leuten und armen Leuten lan

gsam in Deutschland grõêer
wird, was bei uns nichts Neues
isto Und es ergânzt etwas, was
ich letztlich gelesen habe.

Neulich kam heraus, nach
einer Studie der Zentralbank in

Deutschland, dass die Deuts
chen ârmer als die europâischen
Nachbarn sind.

Die Bundesbank hat eine

Befragung an Tausende von

Haushalten geschickt und Fra-

gen über ihre finanzielle Situa

tion, wie zum Beispiel Einkom
men, Vermôgen und Ausgaben,
gestellt. Die Ergebnisse unters

chieden sich wild von denen in
anderen Lândern, wo die Fors

chung auch durchgeführtwurde.
Gegenüber anderen Lândern

ist das deutsche Vermõgen ge
ringer geworden. Die Deuts
chen geben auch viel mehr Geld
mit h_ohen Mieten aus als wo

anders in den Nachbarlândern.
Im Gegenteil zu den Haushal

tausgaben ist das Einkommen
nicht grôfíer geworden. Der
Kontrast zwischen den Reichen
und Armen spiegelt sich auch
im Innenland stârker. Die Ten
denz ist steigend, leider. Eine

Realitât, an die man sich nicht

anpassen mõchte.

Resumo em

português:
Nestes dias, a visita de um
amigo daAlemanha, em
retorno ao Brasilpassados
alguns anos, possibilitou
um comparativo acerca da
economia de cá e lá.A evidente

disparidade entremuito ricos
e muitospobres tem chamado

atenção também naAlemanha,
onde opadrão de vida em

relação a outrospaíses vizinhos
decaiu consideravelmente,
segundo umapesquisa recente.

Die Faszinationsstadt Hallstatt
Hallstatt ist eine nicht so grol3e Stadt in Õster

reich, aber als Sehenswürdigkeit ist sie nicht zu

verpassen. Sie wurde schon millionenfach foto

grafiert und sogar einmal kopiert. Genau! Siewur
de auch schon mal kopiert, von den Chinesen. ln
2011 wurde damit begonnen, Teile von Hallstatt
für einWohnprojekt im Verwaltungsbezirk Boluo
von der Stadt Huizhou in der chinesischen Pro
vinz Guangdong in Originalgrôíie nachzubauen.
Aber sie ist einfach original, und man muss sie

dort, in Õsterreich sehen.
Sie hat eine idyllische Lage am See und viele his

torische Gebâude, Hallstatt gefiel den chinesischen

Resumo em português:
Hallstatt é uma obra de arte,

localizadajunto a um lago naÁustria.
Tamanha é sua beleza quejáfoi
fotografadapormilhares e, inclusive,
copiada uma vez. Exato. Elafoi copiada
em escala originalpor arquitetos
chineses encantados com sua exuberante
beleza.Apesar de ser urna pe(J11ena
cidade, dispõe não só de atrativos"·
naturais, mas também culturais. Ela é

patrimônio cultural da Unesco.

'L !( 'LI

Schwester, gehen ste ;ns Internet, ruien ste

Chirurgie.com ouf, scrollen s/e runter und klicken ste

l' .. I .r); ti. � flqf da� �t;�n ,"Wfm�: s{e nicht mehr weíferwissen.
lO

--�

Architekten so gut, dass sie in der Volksrepublik
einen Nachbau des weltberühmten Unesco-Kultu
rerbes errichteten. Und jeder, der Hallstatt kennen
lernt, erkennt sofort die Schõnheit an das maleris
che Original und vergisst sie nie.

Hallstatt bietetmit seiner fast 4.000 Jahre alten

Vergangenheit viel an: Die keltischen Grâberfun
de, das Salzbergwerk, das prâhistorische Museum,
die wunderschônen Hâuser, die Kirchen, der Frie
dhof mit dem Beinhaus und die "iilteste Pipeline
der Welt" sind die Anziehungspunkte der Stadt. Es
ist eine Stadt nicht nur zum Sehen, aber auch zum
Spüren und Erleben.

.1Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Enem com mais rigor
no controle dos testes
A�AUNÇÃO Uma das posturas adotadas pelo MEC é que as

redações com inserções indevidas serão totalmente zeradas

Brasília/Agência Brasil

OMinistério da Educa

ção fez alterações no

edital deste ano do Exame

Nacional do Ensino Médio

(Enem) tornando-o mais

rigoroso. Uma das medi

das é que as redações com
inserções indevidas serão

zeradas. Outra mudança
prevê que serão aceitos

apenas desvios gramati
cais excepcionais e que não
caracterizem reincidência.

Antes, eram permitidos
_"escassos" desvios.

A correção das reda

ções será mais rígida. A
expectativa é que uma a

cada três redações irá para
um terceiro corretor, antes
o índice era aproximada
mente 21%. Isso ocorrerá

quando houver uma dis

crepância de mais de 100

pontos entre as notas dos
dois primeiros corretores.

No ano passado, a discre

pância tinha que ser de
mais de 200 pontos para

que fosse encaminhada a

um terceiro avaliador.

Segundo o ministro da

Educação, Aloizio Merca

dante, as mudanças foram
implantadas porque as

regras aplicadas anterior

mente não mostraram re

sultado satisfatório.

Outra novidade é que
será divulgado no cartão de
inscrição um telefone pelo
qual candidatos com algu
ma condição especial (ges
tantes, pessoas com defi

ciência)
.

serão orientados.
Os candidatos com renda
mensal per capita de até 1,5
salário mínimo estão isen

tos da taxa de inscrição.
As inscrições começam

na próxima segunda-feira
e vão até o dia 27 de maio.
Os candidatos podem pa

gar a taxa de inscrição até
o dia 29 de maio. As provas
serão aplicadas nos dias 26
e 27 de outubro. Os portões
serão abertos às 12h.

MAReELLO CASAlJAB

�_ ...E: Mercadante

disse que as medidas
darão melhores resultados

7;
iJ

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPÚBUCAFEDERATIVADO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADOSUL-Se
Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDITALDE INTIMAÇÃODEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, o/c o artigo 995 do código
deNormas daCGJ/se, paraa devida ciência ao responsável, segue a
relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para paga
mento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sen
do facultado o direito à sustação judicial de protesto e ou oferecer

por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal. FICAM
INTIMADOS DO PROTESTO:

Apontamento: 245696/2013 Sacado: CIA DO MARMORE lIDA

ME Endereço: RUA FRIIlA PlSKE ICRUEGER 600 - Jaraguá do Sul
SC - CEPo 89260-410 Cedente: jARAGUA COMERCIO E SERVlCOS
DEPAINEIS Sacador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 008910-1/2 - Mo
tivo: falta de pagamentoValor. R$ 400,00 - Data para pagamento:
15/05/2013-Valor total apagarR$484,57 Descrição dos valores: Va
lor do título: R$ 400,00 - juros R$ 2,00 Emolumentos: R$ 12,25 - Pu

blicação edital: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$ 22,72

Apontamento: 245850/2013 Sacado: GILSONFERNANDO DASIL
VA Endereço: RUA AVEUNO FLORIANO DE BORBA 55 - Jaraguá
do Sul-SC - CEP: Cedente: PlRAMIDE AUTO PECAS lIDA - EPP
Sacador: - Espécie: DMI - W TItulo: 214221432 - Motivo: falta de

pagamento Valor: R$ 732,04 - Data para pagamento: 15/05/2013-
Valor total a pagar R$809,61 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 732,04 - Juros: R$ 0,97Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital:
R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$16,75

Juros: R$ 1,35 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 0,00 - Diligência: R$ 0,00

Apontaraento: 246061/2013 Sacado: JOAO AlVES CAMARGO En

dereço: RUA JOAO JANUARIO AIROSO 3528 - jARAGUA DO SUL -

CEP: Cedente: BV FINANCEIRA S/A CF! Sacador: - Espécie: CBI
- N°TItulo: 131041730 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 807,35
- Data para pagamento: 15/05/2013- Valor total a pagar R$1.075,82
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 807,35 - Juros: R$ 192,68
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 245952/2013 Sacado: L R INDUSTRIA COMERCIAL
DE CORTINAS E Endereço: RUA EDMUNDO GEORG 115 - JARA
GUÁ DO SUL-SC - CEP: 89258-754 Cedente: BANCO SAFRA S/A
Sacador. INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA lIDA Espécie: DMI -

N° TItulo: 402159411- Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 362,14
- Data para pagamento: 15/05/2013- Valor total a pagar R$440,43
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 362,14 - Juros: R$ 1,69
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 245888/2013 Sacado: LEIDa OUVEIRA SANTOS

Endereço: RUA BERI1IOLDO JUNCKES 427 - CHICO PAULA - la-
.

raguá do Sul-Se - CEP: Cedente: ARNO JOSE BAADER Sacador:
- Espécie: NP - WTItulo: 03/04 - Motivo: falta de pagamentoValór.
R$ SOO,OO - Data para pagamento: 15/05/2013- Valor total a pagar
R$606,31 Descrição dos valores: Valor do título: R$ SOO,OO - Juros: R$
28,83 Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condu

ção: R$24,50-Diligência: R$17,63

Apontamento: 245898/2013 Sacado: LUCAS lANCHES Endereço:
RUA EDMUNDO GEORG III - Jaraguá do Sul-SC - CEP: 89258-754
Cedente:NllZABRUCHCOMERCIAL Sacador. - Espécie:DMI-W
TItulo: 2004 - Motivo: falta de pagamentoValor. R$ 2.990,00 - Data

parti pagamento: 15/05/2013-Valor total a pagarR$3.079,55 Descri
ção dos valores: Valor do titulo: R$ 2.990,00 - Juros: R$12,95 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$16,75

.Apontarnento: 246062/2013 Sacado: MARCIA MATHIWE STOLF

Endereço:RUAJOSEEMMENDOERFER 1358 APTO 105 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEP: Cedente: NEUZA OLIVEIRAEICHNBERG Saca
dor: - Espécie:NP - N'Titulo: SN - Motivo: falta depagamentoValor:
R$ 800,00 - Data para pagamento: 15/05/2013- Valor total a pagar
R$953,92 Descrição dosvalores: Valor do título: R$ 800,00 - Juros: R$
78,13 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23, 10 Condu

ção: R$ 24,50 - Diligência: R$15,94

Apontamento: 245961/2013 Sacado: R SILVAEQUlAPAMENTOS P/
PlSC Endereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 ,JARAGUÁBO'
SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: BANCO MERCANTIL DO BRA
SIL S/A Sacador. GETGLOBAl ENERGYANO TELECOM Espécie:
DMI - N° TItulo: G79802/2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$
6502,29 - Data para pagamento: 15/05/2013- Valor total a pagar
R$6.61O,1l Descrição dos valores: Valor do título: R$ 6502,29 - lu
ros: R$ 30,34 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 245951/2013 Sacado: R SILVA EQUIPAMENTOS P/
PISCINAS ME Endereço: RUA FRANCISCO PIERMANN 170 - IA-

RAGUÁ DO SUL-SC - CEP: 89252-500 Cedente: ORlON FUNDO
DE 1NVEST EM DIREITOS CREDIT Sacador. GETGLOBAl ENER
GYAND TELECOMMUNlCATION lIDA Espécie: DMI - WTItulo:
9511-2/2 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 13.127,94 - Data

para pagamento: 15/05/2013- Valor total a pagar R$13.249,17 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 13.127,94 - Juros: R$ 43,75
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$17,63

Apontamento: 245949/2013 Sacado: RESIDENCIAL CARLOS DIAS
lIDA Endereço: RUAREINaLDO RAU - 60 SLSOlA 504 - JARAGUÁ
DO SUL-SC - CEPo 89251-000 Cedente: LUXPOU COM DE TINTAS
lIDA Sacador. - Espécie: DMI - N° TItulo: 15931 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 2.496,00 - Data para pagamento: 15/05/2013-
Valor total a pagarR$2574,96Descrição dos valores: Valordo título:
R$ 2.496,00 - Juros: R$ 8,32Emolumentos: R$12,25 - Publicação edi
tal: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 245925/2013 Sacado: RFPAPELARIA LTDA Ende

reço: R JOSE NARLOCH 1361 SL 03 - TIPAMARTINS - Jaraguá do
Sul-SC - CEP: 89253-790 Cedente: BANCO SAFRA S/A Sacador.
VOOK DIST ATAC PAPELARIA lIDA Espécie: DMI - W TItulo:
217121934 - Motivo: falta de pagamento Valor. R$ 610,82 - Data

para pagamento: 15/05/2013- Valor total a pagarR$693,52 Descri
ção dos valores: Valor do título: R$ 610,82 - Juros: R$ 2,84 Emolu
mentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 24,50
- Diligência: R$ 20,21

Apontamento: 245887/2013 Sacado: SILVANEY SANTOS DA SILVA

Endereço: ANGELOTORINEW N 50 - VILANOVA - JARAGUÁ DO
SUL-SC - CEP: 89259-200 Cedente: UUAN LEHMERf Sacador: -

Espécie: NP - N° TItulo: SN - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
1.500,00 - Data para pagamento: 15/05/2013- Valor total a pagar
R$1.637,06 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.500,00 - Ju
ros: R$ 71,50 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$ 5,71

Apontamento: 246072/2013 Sacado: SRA ANA PAULAGATIl En

dereço: RUA NELSON NASATO, 321 - CENTRO - JARAGUA DO
SUL-Se - CEP: 89253-040 Cedente: KEllA VERlDIANE MENEZES

EPP Sacador: - Espécie: DMI - W TItulo: NPE9 - Motivo: falta de

pagamentoValor. R$ 302,67 - Data para pagamento: 15/05/2013-
Valor total a pagar R$374,92 Descrição dos valores: Valor do título:
R$302,67 - Juros: R$I,61Emolumentos:R$12,25 - Publicaçãoedital:
R$23,1O Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 245782/2013 Sacado:VILSON CESAR ZESUlNO En

dereço: RUAMARCELO BARB1248- JaraguádoSul-Se-CEP:89252-
550 Cedente: BV FINANCEIRAS/A CF! Sacador: - Espécie: CBI - N°
Titulo: 131043512 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 994,48 -

Data para pagamento: 15/05/2013- Valor total a pagar R$1.283,04.
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 994,48 � Juros: R$ 208,50
Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
24,50 - Diligência: R$ 20,21

c�;;;fi��:���-�;�-Edifuid�-fu�����-d�P;���;�-i�i��bii��d�-ri�
jornal "OCorreio do Povd', na data de 10/05/2013. Jaraguá do Sul
(Sq,lOdemaiode2013.

Manoel Gustavo GriesbachTabelião Substituto
Total de títulos publicados: 18

Apontamento: 245544/2013 Sacado: DORACI HORNBURG DA
SILVA Endereço: RUA RElNOLD RAU 256 - JARAGUA DO SUL-SC
- CEP: 89251-600 Cedente: COMERCIO DE BEBIDAS SALVADOR
lIDAM Sacador. - Espécie: DMI- N°TItulo: l00H - Motivo: falta de

pagamentoValor: R$ 1.256,00 - Data para pagamento: 15/05/2013-
Valor total a pagarR$1.332,50 Descrição dos valores: Valor do título:
R$ 1.256,00 - Juros:R$ 5,86Emolumentos:R$12,25 - Publicaçãoedi
tal: R$ 23,10 Condução: R$24,50 - Diligência: R$10,79

Apontamento: 245851/2013 Sacado: GILSON FERNANDO DA SIL
VA Endereço: RUAAVEUNOFLCRlANODE BORRA55 - Jaraguádo
Sul-SC - CEP: Cedente: PlRAMIDEAUTO PECAS lIDA - EPP Saca
dor. - Espécie:DMI- N'Tirulo: 002191- Motivo: falta de pagamento
Valor. R$ 845,65 - Data para pagamento: 15/05/2013- Valor total a

pagar R$723,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 845,65 -

Juros: R$ 0,86 Emolumentos: R$ 12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 245700/2013 Sacado: GLEISON CYSNE SILVA Ende

reço: RUA JOSETEODORO RIBEIRO 170 CASA 05 - Jaraguá do Sul
SC - CEP: 89258-000 Cedente: COOPERATIVA DE CREDITO VALE
DO lTAJAI-V/ACREDI Sacador. CRAZY HOUSE COMERCIO Espé
cie: DMI - N° Titulo: 0000000002/0001- Motivo: falta de pagaraento
Valor: R$ 150,00 - Data para pagamento: 15/05/2013- Valor total a

pagar R$227,60 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 150,00 -

Juros: R$I,OO Emolumentos: R$12,25 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 24,50 - Diligência: R$16,75

Apontamento: 244936/2013 Sacado: JAISON ROGERS MARCHl

Endereço: RUA CASTEW BRANCO 246 - PROGRESSO - POUSO
REDONDO-SC - CEP: 89172-000 Cedente: JEAN KARLO MlNATII

Sacador. - Espécie: Cf - N° TItulo: SN - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 450,00 - Data para pagamento: 15/05/2013- Valor rotal a

pagar R$486,70 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 450,00 -

ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1' Vara Cível

Rua Guilherme Crístiano Wackerhagen, 87, Vila Nova - CEP: 89.259·300,
Jaraguá do Sul-SC

E·mail: jaragua.civeI1@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Leandro Katscharowski Aguiar
Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE CITAÇÃO - DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - COM PRAZO

DE 30 DIAS

Despejo n' 036.10.005673·9·
Autor: Valdemiro Friedrich
Réu: Eraldo dos Anjos e outro

Citando(a)(s): Eraldo dos Anjos, brasileiro(a), Convivente, RG 1.987.929, CPF
659.522.359-72, Gislene Scheever, brasileiro(a), Convivente, RG 3.727.374, CPF
026.619.529-69.

Descrição do(s) Bem(ns): Sala comercial situada na Rua Walter Marquardt, 363,
Vila Nova, em Jaraguá do Sul-SC. Valor do Débito: R$ 3.323,76. Data do Cálculo:

13/05/2010 .. Por intermédio do presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s),
atualmente em local incerto ou não sabida, fica(m) ciente(s) de que, neste Juizo

de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para
requerer(em) a purgação da mora ou responder(em) à ação, querendo, em 15

dias, contados do transcurso do prazo deste edital. ADVERTÊNCIA: Não sendo
.

contestada a ação no prazo marcado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os

fatos articulados pelo autor na petição inicial (art. 285, c/c art. 319 do CPC). E, para
que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente
edital, o qual será afixado no local de costume e publicado 1 vez(es), com
intervalo de O dias na forma da lei.Jaraguá do Sul (SC), 15 de abril de 2013.

'. '__,;��.
Leandro

KatscharOWSkiAgUiar��".
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Citando(a)(s): Pontual Logistica LIda, CNPJ 06.256.611/0001-81

Objetivo: CITAÇÃO. Prazo fixado para a resposta: 15 dias. Por intermédio do

presente, a(s) pessoa(s) acima identificada(s), atualmente em local incerto ou

não sabido fica(m) ciente(s) de que, neste Juizo de Direito, tramitam os autos

do processo epigrafado, bem como CITADA(S) para responder(em) à ação,
querendo, no lapso de tempo supra mencionado, contado do transcurso do

prazo deste edital.

ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação no prazo marcado, presumir
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição
inicial (art. 285, ele art. 319 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento de

todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado

no local de costume e publicado 1 vez(es), com intervalo de O dias na forma

da lei.

Jaraguá do Sul (SC), 15 de abril de 2013.
, �.
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ESTADO DE SANTA CATARINA I PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul/1' Vara Cível

Rua Guilherme CristianoWackerhagen, 87, Vila Nova - CEP: 89.259·300,
Jaraguá do Sul-SC .

E·mail: jaragua.civeI1@tjsc.jus.br
Juiz de Direito: Leandro Katscharowski Aguiar
Chefe de Cartório: Luiz Lanznaster Junior

EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 DJAS

Declaratória n' 036.10.009731-1
Autor: Forma e Forma Indústria.Metalúrgica LIda

Réu: Pontual Logística LIda

:;- ESTADO 'DE SANTA CATARINA

......:.,., MUNiCíPIO DE JARAGUÁ DO SuL

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 31/2013. SECRETARIA DE

ADMINISTRAÇÃO. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. OBJETO:

Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de enge
nharia para climatização da Gerência de Tecnologia da Informação e

Dataceter da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, situada na Rua
Walter Marquardt, 1111 no bairro Barra do Rio Molha, em Jaraguá do
Sul SC, com fornecimento de materiais e mão de obra, em confor
midade com o Projeto, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária/
Quantitativa e Minuta de Contrato que são partes integrantes deste
edital. REGIMENTO: Lei Federal 8.666/93 e demais alterações pos
teriores. PRAZO e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: até
as C9:00 horas do dia 28 de maio de 2013, no setor de Protocolo

desta Prefeitura Municipal, sito a Rua Walter Marquardt nO 1.111 -

Barra do Rio Molha - Jaraguá do Sul - SC. ABERTURA dos ENVE

LOPES: 09:30 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência

de Licitações e Contratos. RETIRADA DO EDITAL E ANEXO: O edital
estará disponível na Internet no endereço www.jaraguadosul.sc.gov.
br sem qualquer custo. Os Anexos do Edital (Projeto, Memorial e Pla
nilha orçamentária), deverão ser retirados na Gerência de Licitações
e Contratos da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, no endereço
acima, no horário das 07:30 as 11 :30hs e das 13:00 as 17:00hs, me
diante apresentação do recibo de pagamento de taxa, de R$ 20,00
(vinte reais). A taxa para pagarriento dos Anexos do Edital, deverá ser

retirado no Setor de Protocolo desta Prefeitura Municipal, no endere

ço acima no horário das 8:00 a 16'00 hs, VALOR MÁXIMO PARA A

CONTRATAÇÃO: R$ 100.754,00 (cem mil setecentos e cinqüenta e

quatro reais). Jaraguá do Sul (SC), ,03 de maio de 2013.

Dieter Janssen
Prefeito Municipal

J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Arquitetura
A Lima & Lima Arquitetos comemora a con

tratação do projeto da nova fábrica da Centerli
ne - cuja sede está no Canadá. A obra está em -

fase de estaqueamento. A unidade fica locali
zada às margens da BR-280, em Guaramirim.
Toda a estrutura será em concreto pré-moldado
e o fechamento será com placas de concretomo
duladas.ACenterline atuana fabricação e forne
cimento de produtos e serviços de soldas.

Saúde
Na próxima segunda-feira, 13, terá continui

dade na plenária da Acijs/Apevi da agenda te
mática e o convidado será o SecretárioMunici

pal da Saúde - Ademar Possamai. Ele fará uma
exposição sobre a situação da saúde pública em
Jaraguá do Sul, apresentação de macro-núme
ros setoriais, pontos criticas e ações de governo.
A saúde é uma das prioridades da nova adminis
traçãomunicipal pois atende às antigas reivindi-
cações da comunidade. .>

Brasil Sabor
o Núcleo de GastronomiaAcijs-Apevi realiza

na próxiina segunda-feira - durante reunião ple
nária das entidades - a apresentação do Festival
Brasil Sabor. Os investimentos em novos estabe
lecimentos e eventos promovidos estão gerando
uma nova dinâmica no setor nomunicípio.

Indo para o Paraguai
Custos mais baixos e um melhor ambiente

para negócios estão seduzindo empresários do
Rio Grande do Sul.e de Santa Catarina - espe
cialmente no setor de confecções, calçados e

plásticos. Muitos estão trocando o Brasil pelo
Paraguai, A maioria apenas importa os insu
mos, processa os mesmos no Paraguai e exporta
o produto final. A balança comercial de nosso

,

País, em 2012, jámostrou uma alta de 38% nas

importações procedentes do país vizinho.

Lourival Karsten

MERC
Expogestão
No dia 15 demaio, quarta-feira, está

prevista a Sessão BEM/MCE so

bre eficiência na Gestão Pública com

participação do governador de Per

nambuco, Eduardo Campos; o gover
nador de Santa Catarina, Raimundo
Colombo; e fundador e coordenador
do Movimento Brasil Eficiente e Paulo

Rabello de Castro. Também acontece

palestra sobre tendências, com Gilber
to Dimenstein e, finalmente, a seção
de empreendedorismo Santa Catarina,
com a participação de Sônia Regina
Hess de Souza ( Dudalina ), Acari Me
nestrina (Gran Mestri e Cedrense ) e

Hildo Battistella ( Porto de Itapoá ).

SEXTA-FEIRA, 10 DE MAla DE 2013
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Aprodução da safra nacional de grãos deve alcançar 185 milhões de toneladas
este ano.A estimativa, referente ao mês de abril, é 14,2%maior que o resultado
obtido em 2012 (161,9 milhões de toneladas) e 2% maior que a projeção de março
(181,3 milhões de toneladas). Os dados fazem parte da quarta estimativa de
2013 da safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas do Levantamento
Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado ontem pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A área a ser colhida em 2013 é
estimada em 52,8 milhões de hectares, 8,2% maior do que a de 2012 (48,8
milhões de hectares) e 0,3% (mais 143.306 hectares) superior ao previsto no
mês anterior.As três principais culturas - arroz, milho e soja - que representam
92,4% da produção de grãos, respondem por 86,1% da área a ser colhida.

Oficina
O balanço daOficina do Empreendedor semostra positivo e ratifica as ações. O

primeiro fator positivo vem do próprio formato: a oficina nos bairros dá oportuni
dade às pessoas mais simples de tirarem suas várias dúvidas, próximo à sua casa,
e tudo de uma vez só e sem custo. A parceria da Prefeitura, Ipplan e Desenvolvi
mento Econômico, como Sebrae e com as diversas forças que apoiam os empreen
dedores, é a ponte que liga o empreendedor às suas necessidades. Outra lição que
aprendemos com a Oficina do Empreendedor nos Bairros é que é necessário ter
um local único para que os empreendedores tirem suas mais diversas dúvidas. A
tecnologia deve ser a nossa aliada para que o processo ande e não o empreendedor.

íNDICE PERíODO
SElIC 7,50% 17 ,ABRIL.2013
TR 0,000% 9.MAI0.2013
CUB 1.220,64 MAIO.2013
BOVESPA ·0,64% 9.MAI0.2013

NASDAQ -0,12% 9.MAIO.2013

AÇÕES PETR4 20,24 -0,25%
VAlE5 33,15 +0,09%
BVMF3 14,35 -0,07%

POUPANÇA 0,4134 10.MAI0.2013

COMMODITIES
PETRÓlEO - BRENT -0,19% US$104,500
OURO +0,09% US$1458,410

CÂMBIO COMPRA VENDA VAR.
DÓLAR COM. 2,0151 2,0158 +0,62%
DÓLAR TUR. 1,9700 2,0800 +0,48%
EURO 2,6256 2,6279 -0,42%
LIBRA 3,1066 3,1082 -0,26%

Preço
De 13 a 16 de maio, numa pro-

. moção da Apevi, acontece o curso

"Custos e Formação do Preço de
Venda para Indústria". Um dos te
mas mais importantes para a saú
de financeira das empresas.

OAB
A instalação da subseção da
Ordem dos Advogados do
Brasil, em Jaraguá do Sul,
aconteceu em 1984. Essa

importante entidade comemora
hoje 29 anos de atividades.

Recuperação
judicial

Os pedidos de recuperação ju
dicial cresceram 74% em abril, em

, comparação com o mesmo mês do
ano passado. As recuperações ju
diciais decretadas cresceram 78%
na mesma base de comparação.
Os dados são da Boa Vista Ser

viços, administradora do SCPC

(Serviço Central de Proteção ao

Crédito), e têm abrangência na

cional. Na comparação mensal,
o crescimento dos pedidos de re

cuperação judicial foi de 81,3%
(abril comparado amarço) e a ele-

. vação de recuperações judiciais
decretadas foi de 37,7%.
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Temos vár:ias opçõe� de pacote:
SKI SAN'TlAGO' 5 noites de hospedagem' Traslados. 4 passeios de dia inteiro ii Valle Nevado, Porti!o e f! Colorado

• Assistência viagem' Entrada RS 396 + 4x 231 I à vista R$ 1.320 ou US$ 617
VAU!: NEVADO SUPER ECONÔMICO' 5 noites de hospedagem' Traslados' 1 tour a vinícola· 3 passeios de dia inteiro

a Valle Nevado commeios de elevação, bastões, skis, botas e aulas coletivas. Assistência viagem
• Entrada R$ 851 + 4x497 I à vista RS 2.838 ouUS$1.326

SKl2 VAKES lEI Colorado, VaUe Nevado). 4 noites de hospedagem' Traslados' citytour
• 4 passeios de dia in.teiro a El Colorado e VaUe Nevado com meios de elevação, bastões, skis, botas e aulas coletivas

• Assistência viagem' Entrada R$ 582 + R$ 339 I à vista R$ 1.939 ou US$ 906
SKI EM PORTILLO. 3 noites de hospedagem • Traslado� • 1 city tour • 1 almoço' 1 passeio de dia inteiro ii

Portíllo com meios de elevação, bastões, skis, botas e aulas coletivas. Assístênda viagem
• Entrada R$ 540 + 4x RS 263 I à vista R$ 1.500 ou US$ 7()1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Especialistas 'pedem
uma nova rede Sine
EMPREGO

Proposta que

começou a ser

debatida é que seja
criado um modelo

padrão de serviço

Agência Brasil

EDUARDO MONTECINO

A reestruturação do Siste
.1""\maNacional de Empre
go (Sine) entrou em pauta.
O objetivo é que seja criado
um novo sistema público de
apoio ao trabalho, emprego
e renda no país.

De acordo com o presi
dente do Fonset, Luiz Clau
dio Romanelli, secretário
do Trabalho, Emprego e

Promoção Social do Pa

raná, é preciso redefinir o
modelo do atendimento ao

trabalhador nos 1.500 pos- REDE O Brasil conta com 1,5 mil agências do Sistema Nacional de Emprego
tos da rede Sine em todo o

país, que atualmente émui
to precário e variamuito de
estado para estado. "Nós

queremos articular um

projeto de lei de iniciativa

do Ministério do Trabalho,
do Poder Executivo Fede

ral, para definir claramen
te o papel da União, dos
estados e dos municípios

\li "'cuJOS
Motos vendem
menos no País

As vendas de moto

cicletas nacionais nos

quatro primeiros meses

do ano alcançou 493 mil

unidades, 14,2% a menos

que o resultado do mes

mo período do ano passa
do. Os dados, divulgados
hoje (9), são da Associa

ção Brasileira dos Fabri
cantes de Motocicletas,
Ciclomotores, Motone

tas, Bicicletas e Similares

(Abraciclo). Na compa

ração de abril deste ano
.

com igual mês de 2012, as

vendas aumentaram 6,6%
(140.878).

e a forma que se dá o cofi
nanciamento. Ou seja, criar
um sistema único do traba

lho, e daí poder articular
as ações de intermediação
da mão de obra e poder fa
zer de fato a habilitação do
trabalhador que requer o

seguro-desemprego" .

O Sine foi criado em 1975

para intermediar a contra

tação de mão de obra. "O
nosso desafio é fazer com

que esse trabalhador desem

pregado saiba aonde está
a vaga, tem que aproximar
esse trabalhador. Por isso

que um posto do Sine ou

uma agência do trabalhador
é fundamental para fazer

Indústria
Faturamento

aumenta 3,6%

Banco

Caixa lucra
R$ 1,3 bilhão

Depois de dois meses A Caixa Econômica

seguidos de queda, o fatu- Federal encerrou o pri
ramento real da indústria meiro trimestre de 2013
cresceu 3,6% em março, com lucro líquido de R$
com relação ao mês ante- 1,3 bilhão, 12,5% acima do
riar. Os dados são dessa- resultado registrado em

zonalizados, ou seja, ajus- igual período de 2012. As

tados para o período. receitas totais do banco
Na comparação com chegaram a R$ 21,5 bi

o mesmo mês de 2012, o lhões, com expansão de
indicador ficou pratica- 13,6%. As receitas com

mente estável (0,2%). No operações de crédito, R$
primeiro trimestre, houve 9,9 bilhões, cresceram

recuo de 2,4% em relação 21,1%. A carteira de cré

ao período antecedente dito da Caixa ficou com

(dado dessazonalizado). O saldo de R$ 390,6 bilhões.
emprego no setor cresceu A contratação de crédito

0,2% em março.
t, ' II tÓHil'i:iüUW$ g8;��i1h5es.

com que o trabalhador não
só vá requerer o seu bene
ficio do pagamento do se

guro-desemprego, mas que
ele possa ter ali também um

curso de qualificação pro
fissional, que ele possa ter a

vaga no mercado de traba
lho e, muitas vezes, adequar
o trabalhador à vaga".

Prevenção
Anvisa faz alerta para
o consumo de leite

A Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (An
visa) divulgou comunica

do alertando que o consu

mo de leite com presença
de formal não é seguro.

O alerta foi publicado
em decorrência da Ope
ração' Leite Compen$ado,
deflagrada pelo Ministé
rio da Agricultura em par
ceria com oMinistério Pú
blico do Rio Grande do Sul

(MP-RS), que descobriu
a adição de água e ureia

para aumentar o volume
do leite. Transportadores
do produto foram aponta
dos como os responsáveis
pela fraude.

De acordo com a An

visa, o formal ou formal
deído é toxico se ingerido,
inalado ou se tiver con

tato com a pele e é consi-

derado cancerígeno pela
Agência Internacional de

Pesquisa do Câncer (Iarc)
desde junho de 2004.

Segundo a' agência re

guladora, mesmo em pe
quenas concentrações, o

formal apresenta risco à

saúde, "pois a substân
cia 'não possui uma dose

segura de exposição". A

substância foi encontrada
no leite adulterado.

No entanto, o infor
me técnico apontou que a

ureia-em doses razoáveis,
causa pouca ou nenhuma
toxicidade para seres hu
manos.

A Anvisa recomenda
aos consumidores que te

nham em casa produtos
dos lotes fraudados que
não os consumam por ha
ver risco à saúde.

:. SESI f

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO JOÃO PESSOA, CNPJ
10.279.168/0001-31 através de sua Diretoria, CONVOCA seus associa

dos e moradores do Bairro, conforme disposição estatutária, para Assem
bléia Geral Especial de eleição de DIRETORIA E CONSIi=LHO FISCAL,
que realizar-se-á no dia 09 de Junho próximo, das 08h30 (oito e trinta)
às 11h30 (onze e trinta) horas no Salão da Comunidade São José. As

inscrições de chapas para DIRETORIA e CONSELHO FISCAL deverão

ser efetuadas em documento protocolado, até as dezoito horas do dia 31

de Maio de 2013 na Associação, Rua Paulo Eggert, com o Presidente.

As chapas serão compostas pelos seguintes cargos na Diretoria:

Presidente;
Primeiro{a) Secretário(a);
Segundo(a) Secretário(a);
Primeiro(a) Tesoureiro(a);
Segundo(a) Tesoureiro(a);
O Conselho Fiscal será composto por: 07 (sete) membros titu
lares e 03 (três) suplentes.

A eleição, tanto da Diretoria, quanto do Conselho Fiscal, será feita por
voto individual, direto e secreto e poderão votar moradores acima de 16
anos nos residentes no bairro.

luiz A. Amarante
Presidente

RECRUTA CANDIDATOS
www.sesisc.org.br

(link: Trabalhe Conosco)

02

PROFESSOR EJA - lINGUA PORTUGUESA
01

BANCO DE
CANDIDATOS

I

iii...... LEILÃO PRESENCIAL EON·LlNE DE SOBRADO· JARAGUÁ DO SUL/SC
Local do Leilão: Av. Angélica, 1.996 - 3' andar, cj. 308 (Auditório) li'Hlitie�nmóDomliSfJ-�Smão�Pãaitiulgo/�SIPm[[�rr:m������'gtl!m'J!!Iliflí}tJiH,"@It. Valormínimo: RS1.042.043,Oij I: I I

Edital de Leilão Presencial e "On-line" - Fabio Zukerman, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 719, faz saber, através do presente Edital, que
, devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (12 ou 2º) do imóvel

abaixo descrito, nas datas, hora e local infradtados, na forma da lei 9.514/97. Localização do imóvel: Jaraguá do sul-se. Czermiewicz. Rua 89-Richart

Piske, 199. Sobrado. Áreas totais aprox. terr. 348m2 e constr. 257m2, Matr. 8.419 - RI local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes
da ampliação/demolição e divergência de área construída que vier a ser apurada "in loco", com a lançada no IPTU e averbada no RI, correrão por conta do

comprador. Venda em caráter "Ad-Corpus" e no estado em que se encontra. Ocupada. LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES PRESENCIAL E "ON-L1NE":

Escritório do Leiloeiro, situado na Av. Angélica n2 1.996, 32 andar - Conjunto 308 (Auditório), Higienópolis, em São Paulo/SP. 12 Leilão: 16/05(2013, às
llh30. Valor mínimo para venda: R$ 1.042.043,00 (um milhão, quarenta e dois mil e quarenta e três reais). 22 Leilão: 27/05/2013, às llh30 (caso não
seja arrematado no 1º leilão). Valor mínimo para venda: R$ 357.404,00 (trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quatro reais). Condição de

Pagamento: 1) À VISTA, mais comissão de 5% ao leiloeiro. PARTICIPAÇÃO "ONUNE": O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o

leiloeiro, com 1 hora de antecedência ao evento. Informaçãe!:. (11) 2184-0900 ou e-mail: contato@zukerman.com.br

Os interessados devem consultar o edital completo disponível nos sites: wWw.zukerman.com.br www.bradesco.com.br/imoveis

ZUKERMAN
lEilÕES

PROFESSOR EJA - BIOLOGIA
Jara uá do Sul

Até o dia 15/05/2013, pelo site.

Prazo e Local de Inscrições

Até o dia 15/05/2013 , pelo site.

AUXILIAR DE APOIO A GESTAO Até o dia 15/05/2013, pelo site.
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LÚCIOSASSI

Agressor estava no quarto com a diarista quando foi morto com um tiro disparado por um pol.icial

Acusado de estupro
é morto pela polícia
CAS Homem agrediu uma mulher depois de invadir a casa
onde ela trabalhava. Depois teria ameaçado os policiais militares

Débora Remor-

Parecia um dia normal

para a diarista da casa

da Rua Max Doering, no

Bairro Czerniewski, quan
do por volta do meio-dia,
o morador da casa ao lado

pulou o muro e agarrou a

mulher a força. Ela gritou,
tentou se desvencilhar, mas
foi agredida e teria sido es

tuprada. O suspeito colocou
as jóias da família no bolso
e pensou em fugir quando
os policiaismilitares chega
ram ao local. Armado com

uma faca de cozinha, ele

avançou e ameaçou os po
liciais, que revidaram com

um único tiro. O disparo
acertou a barriga do sus-

. peito, que morreu na hora.
Natural de Joinville, Jai-

son Heinzt, de 28 anos, tra

balhava como ajudante de

pintor na obra, do Hospital
e Maternidade Jaraguá há
cerca de ummês, quando foi
morar no número 138. Era
pouco mais de 9h30 de on
tem quando ele perguntou a

hora para vizinha da casa em
frente. "Ele parecia alterado,
foi sentar próximo ao muro

da casa e ficava espiando
para dentro. Minha neta, de
cinco anos, logo me avisou
de que ele estava planejando
alguma coisa", contou Darli

Zoz, de 59 anos, que depois
ouviu os gritos e ligou para a
polícia. "Mas na hora fiquei
tão nervosa com os gritos da
diarista que nem o nome da

ruajá não lembrava."
Quando os dois policiais

militares chegaram ao 10-

cal, a vítima do estupro, de
48 anos, estava no banhei

ro, machucada e em estado
de choque. Heinzt, que já
tem passagens criminais

por furto e cumpriu pena
no Presídio de Joinville,
não atendeu a ordem poli
cial e ainda teria avançado
com uma faca de cozinha
contra o militar que en

trou na residência. Ele foi

atingido por um disparo na
barriga e morreu próximo
ao banheiro onde a vítima
de estupro chorava. Ela foi
encaminhada ao hospital
para exames e avaliação.

"Como é praxe, vamos
.

instaurar um inquérito po
licial militar, porém devido
às circunstâncias, podemos
afirmar que foi legítima
defesa e dentro da técnica

Metalúrgico de 29 anos está desaparecido
Rafael Flores, de 29

anos, está desaparecido
desde o dia 2 de maio,
quando saiu de casa, no

Bairro Vieira, em Jaraguá
doSul. Por ser dependente
químico, a família acredita

que ele está muito magro

e sujo, provavelmente em

locais frequentados por ou
tros usuários de drogas. Ele
trabalhava como metalúr

gico e tem dois filhos. Qual
quer informação que ajude
na localização de Flores

pode ser repassada a Polí-

cia Civil pelo número 181
ou à família pelos telefones
9191-4903 e 9102-8121.

'\t:5EN\.. ,
Rafael Flores saiu

de casa no dia 2 de
maio e não retornou

policial", informou o chefe
de comunicação do 140 Ba
talhão de Polícia Militar, ca
pitãoAires Volnei Pilonetto.
O policial que disparou será
encaminhado ao serviço
médico para avaliações so

bre a situação.
Outro caso semelhan

te aconteceu no dia 31 de
dezembro do ano passado,
quando o argentino Jorge
Martinez, de 40 anos, fez
refém a ex-namorada, de

52 anos, bairro Vieira. Ele

ameaçava a vítima com

uma faca, e morreu com

um tiro na cabeça; dispara
do por um policial.

DIVULGAÇÃO

Assalto,

Vítima foge de bandidos
Um homem de 23 anos

teria sido vítima de assalto
e agressão na madrugada
de ontem, em Jaraguá do
Sul. Ele foi encontrado às

6h30, numa lanchonete às

margens da BR-280, em

Corupá, muito machuca
do e ainda tinhas os pés
amarrados com um cabo
de aço. Segundo a vítima,
por volta das 18h de quar
ta-feira, um grupo de pes
soas o colocou dentro de
um carro anunciando que
o matariam para ficar com
o pagamento que ele aca

bara de receber por servi

ços de construção civil.
De acordo com os

Bombeiros Voluntários
de Corupá, a vítima apre
sentava sinais de estran-,
gulamento e recebeu di
versos golpes na cabeça.
Ele contou que conseguiu

escapar dós sequestrado
res pulando do veículo,
próximo ao britador, na

Serra de São Bento do Sul.
"Quando cheguei para
varrer a lanchonete, levei

.

um susto ao ver o homem

junto ao muro. Achei que
fosse uni andarilho ou al

gum fugitivo do Presídio.
Só depois que vi o quanto
ele estava machucado é

que liguei para os Bombei
ros", disse o comercian

te, Claudio Engelhardt,
de 26 anos, que encon

trou o rapaz machucado. •

A Polícia Militar fez bus
cas pelo local, mas não
encontrou os agressores,
que foram identificados e

serão investigados. A víti

ma, que já tem passagens
criminais, permanece in
ternada no Pronto Atendi
mento de Corupá.

t::lI�.s ) Jovem de 22 anos, acusado de tráfico
de drogas em Guaramirim, foi preso ontem pela PM

']X" O

Suspeito vai para o Presídio
Acusado de tráfico de

drogas e detido pela Po
lícia Militar pela segunda
vez em uma semana, um

homem de 22 anos foi en

caminhado para Presídio

Regional de Jaraguá do
Sul na manhã de ontem.

O mandado de prisão pre
ventiva contra ele, emba
sado em vídeos e fotos do

acompanhamento feito

pela PM durante os meses
.

de abril e maio, foi expedi
do pelo juiz de Guarami
rim. Na última sexta-feira,
a residência do suspeito

no Bairro Avaí foi alvo de
uma busca e apreensão,
quando cerca de 200 pe
dras de crack foram en

contradas e sete pessoas
encaminhadas para a De

legacia � liberadas depois
de prestarem depoimento.
No início de abril, a mãe
e o padrasto do suspeito,
de 54 e 55 anos, já haviam
sido presos em flagran
te por tráfico de drogas e

também estão no Presídio

Regional. Ontem, durante
a ação policial, O' acusado
não reagiu a prisão.
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DEFESA Garotos entram em quadra para defender o título conquistado ano passado, sob o comando de Renato Vieira (último em pé a esquerda)

Quatro desfalques e uma

'casa nova' para a CSM
NO OESTE Com a Arena Jaraguá ocupada pelo UFC, município de Fraiburgo acolheu o time jaraguaense

Em quinto lugar na tabela de

classificação da Liga Futsal

e embalada por quatro jogos de

invencibilidade, a CSM (Pré
Fabricar/Mannes/PME) en

tra na reta final de preparação
para o duelo de amanhã contra

a Assoeva, às 19h, no Ginásio

Sebastião Andrade dos Santos,
em Fraiburgo. Na segunda (20),
o adversário será a tradicional

equipe de Carlos Barbosa, às

20h15, na mesmo local.
Pode soar estranho ao tor

cedor, mas. os dois desafios

serão com o mando de quadra
da CSM. O fato ocorre porque a

Arena Jaraguá foi cedida para a

realização do UFC, evento que
acontece na dia 18, mas já está

ocupando o local.
Os jaraguaenses viajaram

ainda na quarta-feira ao Meio

Oeste de Santa Catarina, com
o objetivo de se adaptarem ao
clima e à quadra que terão pela
frente nesses dois jogos. Para o

técnico Sergio Lacerda, as parti
das serão difíceis, mas pontuar é
fundamental. "Fora de casa,me

diante as circunstâncias, vamos
procurar vencer a Assoeva, que
é uma equipe que conhecemos e
tem como principal característi
ca o conjunto", informou. "Con
tra o Carlos Barbosa, sabemos
do potencial do grupo deles.

Serão adversários difíceis,mas o
nosso primeiro foco tem que ser

total naAssoeva", comentou.
Em relação à forma de jo

gar, Lacerda descreveu o mapa
tático para obter mais um re

sultado positivo. "Durante o

jogo, precisamos nos adaptar
e melhorar em relação a parti-

da contra o Marechal Rondon.
Oscilamos muito e propicia
mos contra-ataques excessivos.
Nosso objetivo é pontuar, pois
queremos manter uma boa

classificação", acrescentou.
. Para o jogo contra a gaúcha

Assoeva, de Venâncio Aires, a
CSM terá os desfalques confir
mados de Léo, Guto, Hugo e

PC. Todos com problemas de
lesões. No entanto, o técnico
minimiza este fato e espera ter

na banco a resposta ideal para
o decorrer do jogo. "Os desfal
ques prejudicam, mas cabe a

.

gente administrar os proble
mas. Temos que aprender a

trabalhar com o que temos de
material humano. Vamos dar

oportunidade ao pessoal mais
jovem e esperamos realizar um

bom trabalho", concluiu.

Contra o Carlos Barbosa, sabemos do potencial
do grupo deles. Serão adversários difíceis, mas o
nosso primeiro foco tem que ser total na Assoeva.

LIGA F

CLASSIFICAÇÃO - PRIMEIRA FASE PRÓXIMOS JOGOS

SCOI.
Times P J V E O GP GC iSG.CA CV A% 10/5

20h· Orlândia x São Bernardo

_ 2'
21h - Corinthians x Rorianópolis

3' 6: 4 i 1 7 O ! 72.22% 11/5
4' Orlândia 13 i 7 411 3 17 6 61.9% llh· Minas x Maringá

5° CSMjJaraguá II 7 3 2 2 12 1 52.38% llh· São José x A�ântico

6' Assoeva 10 6 2 4 O 15 11 4 15 1 55.56%
16h . São Caetano x Cascavel
17h· Suzana x Concórdia

7" Concórdia 9 ;6 2.3 1 ! 17,14 3 '12 1 50% 19h . CSM/Jaraguá x Assoeva

213
1

8' Atlântico 9 6 1 ! 15' 14 1 '12 2 50% 20h • Mal. Rondon xGuarapuava

9° Minas 8 7 2 2 3 27 25 2 '13 4 38.1%
21h45· Joinville x Carlos Barbosa

lO' Maringá 8 .7 2 2 3 11 16 -5 9 O 38.1%

11' Umuarama 7 7 2 1 4 18 17 1 1712 133.33%

12' Mal. Rondon 7 17 1 4 12 16116 O 10 i 1 '33.33%

13' São Bernardo 6 14 2'0 2 8 9 -1 4 1 50%

14' Cascavel 6 6 1 3 2 12 12 O 16 1 33.33%

15' São José 6 6 1 3 2 11 15 -4 12 3 33.33%

16' Guarapuava 6 6 , 1 3 2 14.19 ·5 14 5 33.33%

17" Florianópolis 4 5 1 1 3 ,12 17 ·5
,

14 O 26.67%

18' Suzano 2 6 O 2 4 14 20 ·6,18 1 11.11%

19' São Caetano 2 7 O 2 5 13 27 -1415 2 9.52%

p. Pontos; J • Jogos; V· Vitórias; E· Empates; D· Derrotas; Gp· Gols Pró; GC·
Gols Contra; SG • Saldo de Gols; A • Aproveitamento.
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Sub20 inicia a defesa
do título catarinense
DESFALQUES Com seis atletas cedidos para a equipe adulta, salonismo
de base recorre à categoria sub17 para estrear no Campeonato Estadual

Com diversos atletas
cedidos ao plantel

principal, a equipe subzo
da CSM (Pré-Fabricarj
MannesjFME) InICIa

amanhã a defesa do tí
tulo do Campeonato Ca
tarinense. A estreia será
em Itajaí, contra o Tipso,
às 20h, no Ginásio Ga
briel Colares.

O técnico Augustinho
Ferrari terá seis desfal

ques para esta partida.
Apresentando bom rendi
mento, os jovens Daniel,
Assis, Raul, Tárek, Jaime
e Batista estão incorpora-

dos ao elenco que disputa
a Liga Futsal e foram re-:

lacionados para os jogos
contra a Assoeva e Carlos
Barbosa.

Do grupo formado
para a categoria subzo,
Ferrari terá à disposição
apenas Jean, Yan, Cabe
ça, Donato, Matheus e

Guilherme. Desta forma,
sete atletas da equipe
SUb17 terão a oportunida
de de disputaro torneio
numa categoria superior:
Machado, Marquinhos,
Gustavo, Buda, Juliano,
Juninho e Jean.

Composto por oito

equipes, o Campeonato
Catarinense SUb20 será
dividido inicialmente em

duas chaves. No "Grupo
A" estão Chapecoense,
Araucária (São Lourenço
do Oeste), Joni Gool (São
Miguel do Oeste) e Con
cordiense. O "Grupo B"
tem a CSM, o Colegial
(Florianópolis), o Kro
na (Joinville) e a Tipso
(Itajaí). As equipes se

enfrentam em jogos de
ida e volta dentro de
suas chaves. Ao final,
as três melhores de cada

grupo formarão duas no
vas chaves, com o mes

mo sistema de disputa.
Após, inicia o mata-mata.

O salonismo de Ja

raguá do Sul já revelou
diversas promessas na

categoria. Entre os atletas
que disputaram a última
edição do Catarinense e

se lançaram em equipes
adultas, destaque para o

goleiroWilliam e pivô Fe

lipe. O primeiro se trans

feriu para o Joinville e o

segundo para Concórdia.
Hoje, ambos integram os

times principais.

OI;FESA Garotos entram em quadra para defender o título conquistado em 2012, sob o comando de Renato Vieira

Quadra e campo

.Futsal e futebol sete
agitam os Jogos do Sesi
A 32·a edição Jogos do tik e SDS, encerrando às

Sesi de Jaraguá do Sul (10 uh, com o encontro entre

semestre) prosseguem .Malwee e Eletropoll. Os
na manhã de sábado (u), jogos acontecem no cam

com duas modalidades.' po sintético da entidade.
O futsal sete livre mascu- Simultaneamente, as me

lino inicia a fase final, no ninas correm atrás da bola
estilo mata-mata, com as no ginásio, namodalidade
vinte equipes remanes- de futsal feIninino, que é
centes. As onze que não disputada por seis equi
se classificaram podem pes, agrupadas em duas
optar pela participação do chaves. Abrindo a rodada,
Troféu Valores do Espor- a Weg enfrenta a Zanotti,
te. A rodada inicia às 8h, às 9h30. Na sequência.jo
com a partida entre Ba- gam Malwee e Indumak.

Arena Jaraguá
Melhorias serão vistoriadas

Hoje, a partir das 9h30, o prefeitoDieter Janssen,
o vice Jaime Negherbon, o secretário Hideraldo Cole
e o presidente da FME Jean Leutprecht vistoriam as

obras de melhorias no entorno e na Arena Jaraguá,
que no dia 18 recebe o UFC. Entre as melhorias reali
zadas estão a ampliação do estacionamento, a pintura,
a lavação e a troca dos vidros.

Squash

Torneio nos dias 24 e 25
A academia Health Fitness Club promove, nos pró-

.

ximos dias 24 e 25 de maio, o 20 Torneio de Squash. Em
disputa, três categorias no naipe masculino e duas no

feminino. As inscrições custam R$ 30 para uma catego
ria ou R$ 50 para duas. Elas podem ser efetuadas na se
cretaria da academia, na rua Feliciano Bortolini, 1.400,
na Barra do Rio Cerro. Informações no 3273-7939.

Oportunidade
.
UFC atrás de voluntários

Os organizadores do UFC na Arena Jaraguá estão
-em busca de voluntários do sexo masculino para o car

regamento e a inontagem da estrutura do evento. Os
contratantes se comprometem com o pagamento das
diárias e da alimentação durante o trabalho temporá
rio. Informações no atendimento@firmaforte.com ou

no (n) 7889-1594, com João.

Reencontro

,Marista reúne seus ex-alunos
O Colégio Marista São Luís realiza no dia 15 de junho .

seu tradicional encontro de ex-alunos. Para participar, é
necessário ter mais de 18 anos e encaminhar um e-mail

para vasantos@marista.org.br até o dia 10 de junho. Em
disputa, as modalidades de futsalmasculino e voleibol fe
minino. No e-mail, é necessário informar nome, telefone,

.

data de nascimento e posição.

1 .
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Fórmula 1 e o

seu alto custo
financeiro
BICAMPEÃO Com o maior salário_entre os pilotos, o espanhol
Fernando Alonso tem um rendimento anual de R$ 52,6 milhões

Agência Avante!

. A pontada como a prin
l"\cipal categoria de au

tomobilismo, a Fórmula 1

reúne os veículos mais ve

lozes do Mundo e salários

de alto escalão para seus

pilotos. Descartando bônus
e valores destinados a cam

panhas publicitárias, as es
cuderias irão gastar ao final
da temporada R$ 278,29
milhões de suas receitas

com os pilotos.
O maior salário de

2013 pertence ao espanhol
Fernando Alonso, da Fer

rari. Bicampeão, Alonso

receberá R$ 52,6 milhões

ao término do ano. O topo

das estatísticas é dividido
com o inglês Lewis Ha

milton, da Mercedes, -que
obteve um aumento após
deixar aMcLaren. Em ter

ceiro, está o atual piloto
número um da escuderia

inglesa, Jenson Button. O

vínculo contratual propor
ciona a Button o valor de

R$ 42,1 milhões.
Mesmo com três títulos,

o alemão Sebastian Vet

tel amarga o quarto posto,
com R$ 31,6 milhões. Des
ta forma, os valores estão

75% abaixo dos rivaisAlon
so e Hamilton. Fechando o

'Top 5' está o alemão Nico

Rosberg, daMercedes, com
R$ 28,9 milhões.

O brasileiro FelipeMas
sa é apenas o sétimo, com
vencimento anual de R$
15,8 milhões. Na última

posição está o holandês
Giedo Van der Garde, da

Caterham, com R$ 395mil.
Com R$ 81,5 milhões,

a Mercedes é a equipe que
mais compromete o seu

orçamento de 2013 com os

salários dos seus pilotos.
Após /quatro provas

realizadas na temporada,
a Fórmula 1 desembarca
neste fim de semana na

Espanha. No domingo, a
corrida será realizada no

Autódromo de Barcelona,
com largada prevista para
às çh.

GETIT IMAGES

FORTUNA Até o final de 2013, equipes desembolsarão cerca de R$ 278,29 milhões

Libertadores

Formato com 38 equipes serámantido
O uruguaio - Eugenio

Figueiredo, novo presi
dente da Conmebol, havia
manifestado o interesse

na redução do número de

clubes na Libertadores. No

entanto, a possibilidade foi
rechaçada. Em nota oficial,

'a Conmebol declarou que
não faria sentido diminuir

a quantidade de equipes.
Na visão dos organizado
res, o torneio cresceu em

visibilidade internacional

com o recente aumento de
clubes. "É responsabilida-

de institucional observar o
desenvolvimento do cam

peonato com o objetivo de
oferecer o melhor, tanto

qualitativamente quanto
quantitativamente, inclu

sive economicamente",
aponta o comunicado.

Neymar cobiçado Atacante namira
Segundo a imprensa espanhola, o

Real Madrid estaria disposto a custe

ar o valor de R$ 315 milhões na aqui
sição do atacante Neymar, do Santos.

O valor seria superior ao oferecido

pelo rival Barcelona, que já teria de

sembolsado 10 milhões "de euros em

favor da equipe paulista, pela prefe
rência da aquisição.

Em busca de reforços, mas com bai

xo orçamento, oVasco não está disposto
a fazermilagres nomercado da bola. As
sim, o atacante Henrique, do Mogi Mi
rim, surge como boa opção. O jogador
anotou oito gols na campanha da equipe
no Paulistão e atraiu os olhares da co

missão técnica cruzmaltina. O passe de

Henrique pertence ao Cianorte.

Moreno chega
De forma oficial, o Flamengo anun

ciou a contratação do atacante boli

viano Marcelo Moreno, que estava no

Grêmio. Sem oportunidade na equipe
gaúcha, o jogador já vinha sendo es

peculado na Gávea. O zagueiro Roger
Carvalho, do Bologna, está apalavrado
e deve chegar por empréstimo de um

ano ao. rubro-negro.

Aposentadoria
Após quase 27 anos, o técnico es

cocês Alex Ferguson anunciou a apo
sentadoria e vai deixar o cargo de

treinador do Manchester United. Os

dirigentes confirmaram David Moyes,
do Everton, como novo comandante

dos Reds. "É uma honra substituir o

Ferguson", definiuMoyes, que assinou
contrato de seis temporadas.

1[1111)nH I [11 Im Ilntl)
A VIDA ACONTECE AQ'UI

FAÇA PARTE DA NOSSA EQUIPE!

J
Interessados ligar: (47) 2106-1919

Ou enviar curriculum pesquisa@locorreiodopovo.com.br
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